
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.

Geweldige manoeuvreerbaarheid en

een comfortabele vaart

Buster Q 16" as standard

Look & feel zoals Phantom

Aluminium vloer & ruwere styling

Vaste, 300L aluminium brandstoftank

Gecerti ceerd voor 8 personen

Groot motorbereik, 175-225 pk

Topsnelheid van bijna 50 knopen

Geïntegreerde kuiptent als standaard

Roestvrijstaal dekmateriaal

Trimbanden als standaard

Buster Magnum



Buster – Boten die gebouwd zijn om lang
mee te gaan
De romp biedt een royaal binnenvolume en de beste hanteerbaarheid in zijn klasse. De ruime

zitplaatsen bieden ruimte voor 8 personen om te reizen en te ontspannen in alle comfort.

Verschillende motoralternatieven maken het mogelijk om jouw bootmotorpakket aan te passen aan

jouw behoeften.

De Buster Magnum, gelanceerd in 1994, is een legende geworden op de Scandinavische

botenmarkt. De zeewaardige en veilige romp is gemakkelijk te hanteren, zelfs bij slecht weer, en

dankzij het ruime interieur is de reis en de tijd die aan boord wordt doorgebracht altijd aangenaam.

Het moderne windscherm, de consoles en de zitopstelling geven de boot een exclusieve uitstraling -

zonder afbreuk te doen aan praktische details. Het 16" Buster Q smartscreen geeft informatie over

navigatie, motorgegevens en het weer. De aluminium vloer is robuust, maar toch praktisch en

zorgeloos.

Buster Magnum



Ruim

De ruime romp biedt een royaal

binnenvolume en de beste

hanteerbaarheid in zijn klasse. De royale

zitplaatsindeling biedt ruimte voor 8

personen om te reizen en te socializen in

alle comfort. De optionele U-bank

achterin draagt bij aan stressvrij

socializen aan boord.

Breed aanbod van
standaarduitrusting

Het 16" Buster Q smartscreen geeft de

schipper alle benodigde informatie met

betrekking tot navigatie, motorgegevens

en het weer. De aluminium vloer is

robuust, maar toch praktisch en zorgeloos.

Andere standaarduitrusting zijn

hydraulische besturing, trimvlakken met

joystickbediening, kantelbaar stuurwiel

etc.

Stijlvol design

De moderne voorruit, consoles en

zitopstelling geven de boot een exclusieve

uitstraling - zonder afbreuk te doen aan

praktische details zoals opbergruimte. De

nieuwe Magnum is zeer geschikt voor een

verscheidenheid aan behoeften.
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Boot speci caties

Romplengte 7,20 m
Breedte 2,50 m
Gewicht droog 1195 kg
Aantal personen 8
Inh. brandstoftank 300 L
Vermogen kw (pk) 175-225 hp
Staartlengte Extra langstaart
CE Design Certi caat C
Max. motorvermogen 225 hp
Diepte -0,52 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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