
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.

Geregistreerd voor 8 personen

Buster Q 10" als standaard

Geïntegreerde kuiptent als standaard

Ruim van binnen door de vorm van de

romp

Vaste, aluminium brandstoftank van

160 liter

Grote gelijke zwemplatforms

Glazen windschermen

De vaste deur tussen de consoles

(optie)

NFB besturing

O shore stoelen als standaard

Duurzame aluminium vloer als

standaard
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Buster – Boten die gebouwd zijn om lang
mee te gaan
De moderne, sportieve vormen van de carrosseriegeometrie van de Buster XXL tonen zijn

verwantschap met de Magnum, net als zijn snelheid en vermogen. Wanneer je gas geeft, zal de

nieuwe Buster XXL zijn lading ook soepel en snel over ruwere zeeën vervoeren.

Buster XXL is ruimer en de achterbank heeft de grootte van een comfortabele U-vormige bank,

waardoor ontspannen zomerdagen met nog grotere groepen op het water mogelijk zijn. Het

ontwerp van de gelijkmatige zwemplatforms en de ruime opbergruimte vergemakkelijkt het

verplaatsen tussen de XXL en de kant, en het laden van de boot.

De boot wordt ook standaard geleverd met een geavanceerde en unieke Buster Q die

functionaliteiten combineert zoals navigatie, training, Yamaha-meters, weersvoorspellingen,

draadloze netwerken en updates.
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Buster Q als standaard

Buster Q combineert functionaliteiten

zoals navigatie, training, Yamaha-meters,

weersvoorspellingen, draadloze

netwerken en updates.

Grote zwemplatforms

Door de vorm van de romp is dit een zeer

ruime boot van binnen, met een groot

dekoppervlak. De achterbank heeft de

grootte van een comfortabele U-vormige

bank, perfect om te genieten van warme

zomerdagen.

Ruim

Door de vorm van de romp is dit een zeer

ruime boot van binnen, met een groot

dekoppervlak. De achterbank heeft de

grootte van een comfortabele U-vormige

bank, perfect om te genieten van warme

zomerdagen.
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Boot speci caties

Romplengte 6,25 m
Breedte 2,20 m
Gewicht droog 840 kg
Aantal personen 8
Inh. brandstoftank 160 kg
Vermogen kw (pk) 115 -150 hp
Staartlengte Extra langstaart
CE Design Certi caat C
Max. motorvermogen 150 hp
Diepte -0,395 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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