
Buster —
bezproblemowy wybór
Buster to najpopularniejsza marka jednostek

motorowych w Skandynawii. W ofercie stoczni

znajdziemy bogaty wybór uniwersalnych i wytrzymałych

łodzi aluminiowych. Liczne rozmiary i kon guracje

zapewniają dostępność modeli przeznaczonych zarówno

do pracy, jak i rekreacji.

Oferujemy najlepsze konstrukcje i najwyższą jakość

wykonania. Nasze tradycyjne rzemiosło cieszy się renomą

już od pokoleń. Trwałość, właściwości nawodne i

funkcjonalność jednostek Buster w codziennym

użytkowaniu stały się już legendą.

Buster Boats należy obecnie do Yamaha Motor Europe

N.V. To niezwykłe partnerstwo daje możliwość

zacieśnienia współpracy przy tworzeniu jeszcze bardziej

nowatorskich produktów.

Bezproblemowa

Buster Q (10" screen version) as

standard

The Buster X is CE certi ed for seven

persons.

Fixed fuel tank - 100 litres

Niezatapialna

System odprowadzania wody

deszczowej

Pokład z desek kompozytowych

Górne panele kadłuba lakierowane na

różne kolory

Buster X



Buster — bezproblemowy wybór
Buster X to jednostka, którą bez problemu dostosujesz do własnych potrzeb i zastosowań. 7-

osobowy Buster X zachwyci Cię licznymi możliwościami adaptacji. Wszystkie schowki i siedziska, w

tym kanapę rufową, można wymontować, co w połączeniu z bogatą ofertą opcjonalnych akcesoriów

zapewnia łatwą personalizację jednostki do indywidualnych wymagań.

Buster X to znakomity wybór dla wędkarza — otwarty, przestronny pokład zapewnia łatwość

poruszania się po łodzi np. podczas połowów metodą trollingową.

Zaprojektowany z myślą o morskich falach kadłub świetnie sprawuje się podczas dłuższych rejsów.

Solidne relingi i antypoślizgowe stopnie zapewniają bezpieczniejszy rejs podczas deszczu.

Buster X
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Szyby wokół konsoli

Niezależnie od sposobu wykorzystania

łodzi, szyby wokół konsoli skutecznie

osłaniają kokpit i znajdujących się na

pokładzie pasażerów.

Buster Q — przyszłość sportów
motorowych

System Buster Q nie służy jednak

wyłącznie do określania kursu. Łączy on w

sobie funkcje komputera nawigacyjnego (z

systemem C-Map), centrum rozrywki i

zaawansowanego sonaru, wyświetla

wskaźniki silników Yamaha, zapewnia

dostęp do Wi-Fi oraz bezprzewodowych

aktualizacji. Całkowicie zmienia on sposób

obsługi łodzi motorowej. Pod względem

wydajności system Buster Q dorównuje

niejednemu laptopowi.

Oddzielne stanowisko sternika

Sternik łodzi Buster X siedzi na osobnym

fotelu

Ster NFB

W celu zapewnienia wygody i lepszej

kontroli łódź Buster X jest wyposażona w

ster z rozwiązaniem NFB.
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Boat speci cations

Długość 5.35 m
Maks. moc silnika 51.5kW/70hp

Buster X
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Wszystkie informacje zamieszczone w niniejszym katalogu mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą

ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Łodzie widoczne na zdjęciach zamieszczonych w

niniejszej broszurze są prowadzone przez profesjonalistów. Zdjęcia te nie stanowią jakichkolwiek

bezpośrednich lub domyślnych zaleceń co do sposobu użytkowania produktów Yamaha. Należy zawsze

przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących żeglugi. Podczas pływania łodzią należy zawsze

używać kamizelek ratunkowych i wyposażenia ochronnego.
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