
Buster – huoleton
valinta
Buster on Pohjoismaiden suosituin moottorivenemerkki.

Buster-mallisto käsittää kattavan ja monipuolisen

valikoiman vankkarakenteisia alumiiniveneitä.

Valikoimasta löytyy kooltaan ja pohjaratkaisultaan sopiva

malli niin vaativan työkäytön kuin nautinnollisen vapaa-

ajan veneilyn moninaisiin tarpeisiin.

Buster-veneiden suunnittelussa ja toteutuksessa ei

tingitä laadusta. Valmistusperinteemme kantaa

sukupolvesta toiseen. Busterin vankkarakenteisuus,

käytännöllisyys ja merikelpoisuus ovatkin jo

tarunhohtoisessa maineessa.

Buster Boats on nyt osa Yamaha Motor Europe N.V. -

yhtiötä. Uusi kumppanuus mahdollistaa entistä

läheisemmän yhteistyön Yamahan kanssa ja antaa hyvät

lähtökohdat kehittää yhä innovatiivisempia tuotteita.

Huoleton

Uppoamaton

The smallest Buster with a steering

console

Lockable stowage

Sadevedestä tyhjenevä avotila

The Buster S is CE certi ed for four

persons.

Komposiittiturkki

Buster S



Buster – huoleton valinta
Buster S erottuu kilpailijoistaan edukseen modernin ja linjakkaan runkomuotonsa ansiosta. Aiempien

versioiden tapaan Buster S on edelleen mökkirannan ja rannikkovesien monitaituri.

Tarkasti mietityt ja huolella viimeistellyt yksityiskohdat tekevät veneestä toimivan vaihtoehdon niin

retkeilyyn, kalastukseen kuin yhteyskäyttöön. Uuden runkomuotoilun ansiosta vene nousee nopeasti

ja vaivattomasti liukuun, erityisesti kuormattuna.

Buster-veneiden suunnittelussa huomioidaan aina veneen muunneltavuus käyttötarpeiden mukaan.

Buster S ei ole tämän suhteen poikkeus. Eri vaihtoehtojen ansiosta uusi Buster S voi tarpeen mukaan

olla joko kokoisekseen tilava yhteysvene, näppärä retkivene tai kuormaa kantava työjuhta.

Buster S
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Kaiteet ruostumattomasta
teräksestä

Tämä on valikoiman pienin vene, jossa on

rst-kaiteet vakiovarusteena.

Ajokuomu-satamapeite

Ajokuomu-satamapeite pitää kuorman

kuivana, kun viiletät vesillä roiskeiden

keskellä.

Täydellinen kalastusvene

Buster S:ään on suunniteltu

kalastusvarustuspaketti, jonka avulla

veneestä saadaan täydellinen kumppani

kalastukseen.

Buster S – kolme eri versiota
samasta mahtavasta veneestä

Buster S on saatavana perinteisenä

peräpenkiltä ajettavana avomallina,

sivupulpettiversiona ja

keskipulpettiversiona.
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Veneen erittely

Pituus 4.43 m
Hull length 4430mm
Leveys 1.82 m
Kuivapaino (kg) 260kg
No. of persons 4
Transom Long
CE Design Certi cation C
Moottorin enimm.teho 20kW30hp
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Kaikki tässä esitteessä annetut tiedot ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Valokuvissa voi olla ammattilaisten ohjaamia veneitä eikä kuvia ole tarkoitettu suositukseksi tai ohjeeksi

veneen turvallisesta käytöstä tai ajotyylistä. Noudata aina paikallisesti voimassa olevaa

veneilylainsäädäntöä. Kun olet vesillä, käytä aina sopivaa pelastusliiviä tai kelluntavälinettä sekä tarvittavia

turvavarusteita.
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