
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

Buster Q (10" screen version) as

standard

The Buster XXL is CE certi ed for

seven persons

Fixed fuel tank - 100 litres

Komposiittiturkki

Värilaita, johon värivaihtoehtoja

Trimmilevyt vakiovarusteena

Tuulilasit karkaistua lasia

Sadevedestä tyhjenevä avotila

Buster XXL



Buster – huoleton valinta
Buster XXL on puhdasverinen vauhtivene tilaa ja mukavuutta arvostavalle veneilijälle. Suosittuun

XL:ään perustuva runkogeometria on elementissään kovassa vauhdissa ja vaativassa kelissä.

Buster XXL kulkee pehmeästi ja kuljettaa mukanaan seitsemän veneilijää varusteineen. Sen avarat ja

käyttötarkoituksen mukaan muuntuvat tilat on kuin luotu toimintapäivään, olitpa sitten vesillä

kruisailemassa, kalassa tai mökkimatkalla.

Buster XXL on sporttinen ja samalla käytännöllinen. Siitä kertovat myös sen erittäin avarat kansipinnat.

Tässä veneessä on myös mukavaa viettää yhteistä aikaa esimerkiksi avotilaan lisättävän pöydän

äärellä. Buster XXL on vene vauhtia ja tyyliä kaipaavalle.

Buster XXL
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Sivulle ulottuvat tuulilasit

Käyttötarkoituksesta riippumatta

pulpetit ja sivulle kaartuvat tuulilasit

tekevät ohjaamosta erittäin turvallisen ja

suojaisan.

Buster Q – moottoriveneilyn
tulevaisuus

Ei pelkkä karttaplotteri – Buster Q

edustaa täysin uutta käyttäjäkokemusta.

Se yhdistää ominaisuuksia, kuten

navigoinnin (karttapalvelun tarjoaja C-

Map), viihteen, pitkälle kehitetyn

kaikutoiminnallisuuden, Yamahan

mittariston, langattoman verkon sekä

langattoman päivityksen. Buster Q on

yhtä tehokas kuin moni kannettava

tietokone.

O shore-istuimet

Buster XXL:ää ajetaan erillisistuimilta,

jotka on suunniteltu varta vasten o shore-

veneilyyn.

Hydraulinen ohjaus

Buster XXL:n hallittavuutta ja

käyttömukavuutta parantaa hydraulinen

ohjaus.

Kansiheloitus ja kaiteet
ruostumattomasta teräksestä

Buster XXL:n tyylikkäät kansiheloitus ja

kaiteet ovat ruostumatonta terästä.
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Veneen erittely

Pituus 6.29 m
Hull length 6290mm
Leveys 2.17 m
Kuivapaino (kg) 710kg
No. of persons 7
Polttoainesäiliön tilavuus 170L
Hevosvoimat (HV) 90/150hp
Transom Extra Long
CE Design Certi cation C

Buster XXL
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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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