
Buster – Boten die
gebouwd zijn om lang
mee te gaan
Ons ontwerp is altijd geleid door compromisloze doelen

met betrekking tot robuustheid, dagelijkse

bruikbaarheid en zeewaardigheid. Deze waarden,

gecombineerd met generaties van industriële,

handgemaakte tradities hebben een kwaliteitsniveau

gecreëerd dat nu al een eigen erfenis draagt: Buster.

Van de meer dan 125.000 boten die we in de afgelopen 6

decennia te water hebben gelaten, is het merendeel

nog steeds in gebruik. De uitzonderlijke duurzaamheid

en lange levensduur van een Buster is gunstig voor

zowel de eigenaar als het milieu.

AHT - Aluminium Hull Technology by Buster is het

levende bewijs van de ervaring en het niet-a atende

werk van 60 jaar waaraan wij ons hebben gewijd om onze

boten steeds beter te maken.

Flexibele algemene indeling

Geïntegreerde kuiptent als standaard

Afsluitbare opbergruimte onder

achterbank

Ruimte voor twee brandstoftanks

Ruime zwemplatforms

Onzinkbaar

Geregistreerd voor 6 personen
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Buster – Boten die gebouwd zijn om lang
mee te gaan
De Buster L1 is ruime en veilig, als vrijetijdsboot voor de warme zomerdagen of als pure

vrachtvervoerder waar functie op de eerste plaats komt.

De geïntegreerde kuiptent kan worden gebruikt voor het eenvoudig opbergen van lange uitrusting.

Bovendien heeft de opbergruimte een eigen opberg vak voor de afneembare lichtmast. Extra

opbergruimte (45 l) is te vinden in de opberg box voor de stoelen vóór de stuurconsole.

Tot de standaarduitrusting behoren roestvrijstalen relingen, een zwemtrap, een composietvloer en

nog veel meer. De boot kan worden uitgerust met een stijlvolle zwarte overkapping, die

bescherming biedt tegen regen en wind, waardoor het vaarseizoen wordt verlengd.
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Opbergruimte

Opbergruimte is te vinden in de boeg, in

de optionele opbergkist voor de stoelen

vóór de stuurconsole, en in de

geïntegreerde kuiptent die kan worden

gebruikt voor het gemakkelijk opbergen

van lange uitrusting.
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Boot speci caties

Romplengte 5,13 m
Breedte 1,99 m
Gewicht droog 390 kg
Aantal personen 6
Inh. brandstoftank Seperate
Vermogen kw (pk) 40-50 hp
Staartlengte Langstaart
CE Design Certi caat C
Max. motorvermogen 50 hp
Diepte -0,29 m
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Alle informatie in deze catalogus wordt alleen ter informatie verstrekt en is onderhevig aan verandering

zonder voorafgaande kennisgeving. Foto's kunnen vaartuigen tonen, die worden bestuurd door

professionals en geen aanbeveling of richtlijn met betrekking tot het veilige gebruik of gebruikswijze

wordt door de publicatie van deze afbeeldingen beoogd of geïmpliceerd. Volg altijd de lokale maritieme

regels. Draag altijd de aangeraden zwemuitrusting en veiligheidsapparatuur tijdens het varen.
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