
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.

Werkt op benzine, elektriciteit en

roeispanen

EasyBail ontdoet de boot van

regenwater

Lichtgewicht, weegt slechts 100 kg

Gemakkelijk aan te meren

Onzinkbaar

Onderhoudsvrij dek van composiet

materiaal

Veelzijdige cottage boat

Topsnelheid van 16 knopen met een 8

pk motor
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Buster – Boten die gebouwd zijn om lang
mee te gaan
Omdat hij slechts 100 kg weegt, kan hij gemakkelijk aan land worden verplaatst. Het winterverblijf is

een makkie, want u kunt hem omdraaien en in het donkere, koude seizoen laten staan.

De Buster Mini is een uitstekende keuze voor het zomerhuisje, om te vissen, voor kleine transporten

of als bijboot voor een grotere boot. Regen belemmert hem niet, want de Easy Bail (pat.) hoosbak

leegt de boot zowel aan wal als onderweg.

De Buster Mini is de kleinste boot in het assortiment, hij kan drie passagiers met bagage vervoeren in

zijn verrassend ruime interieur. Drie beklede zitplaatsen garanderen een comfortabele tocht, zelfs

wanneer het langzaam gaat. De Buster Mini is de enige boot in het assortiment die speciaal is

ontworpen met roeien in gedachten.
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Gemaakt om te roeien

De Buster Mini is de enige boot in de serie

die speciaal is ontworpen met roeien in

gedachten.

Lichtgewicht boot

Weegt slechts 100 kg, en is daarom

gemakkelijk te verplaatsen.
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Boot speci caties

Romp lengte 3,88 m
Max. breedte 1,49 m
Droog gewicht (kg) 104 kg
No. of persons 3
Tankinhoud Separate
Vermogen kW (pk) 2-8 hp
Transom Lang
CE Design Certi cation D
Max. motorvermogen 8 hp
Depth -0,18 m
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Alle informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld als algemene richtlijn en kan zonder voorafgaande

kennisgeving worden gewijzigd. Op de foto’s van deze brochure kunnen vaartuigen zijn weergegeven

die worden bestuurd door professionals en deze afbeeldingen houden op geen enkele wijze een

aanbeveling of richtlijn in met betrekking tot de gebruikswijze of het veilige gebruik. Leef altijd de

plaatselijke regelgeving na. Draag op een boot altijd de aanbevolen beschermende kleding en een

zwemvest.
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