
Buster – volba pro
všechny, kdo si chtějí
ušetřit starosti
Všestranné a odolné hliníkové čluny Buster jsou

nejpopulárnější řadou motorových člunů v severských

zemích. Různé velikosti a možnosti uspořádání pokrývají

celé spektrum potřeb, od pracovních požadavků po

rekreaci.

Neděláme žádné kompromisy v oblasti konstrukčního

řešení a kvality. Naše tradiční špičkové řemeslné

zpracování je proslulé po mnoho generací. Robustnost,

každodenní praktičnost a schopnost plavby po moři je

u člunů Buster legendární.

Čluny Buster nyní s hrdostí oznamují, že jsou součástí

společnosti Yamaha Motor Europe N.V. Nové partnerství

nám umožní užší spolupráci v oblasti vývoje a výroby ještě

inovativnějších produktů.

Bezúdržbový

Informační a zábavní systém Buster Q

s 10" obrazovkou ve standardní výbavě

Buster Lx má certi kaci CE pro šest

osob.

Pevná palivová nádrž o objemu 53 litrů

Nepotopitelný

Systém pro vypouštění dešťové vody

Paluba z kompozitu

Horní části barevně lakované v různých

barvách
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Řízení NFB

Člun Buster Lx je vybaven řízením typu

NFB pro ještě vyšší pohodlí.

Samostatná sedadla

Nejmenší z modelové řady člunů řízených

ze samostatných sedadel

Buster Q – budoucnost vodního
motorismu

Buster Q není obyčejný chartplotter. Je to

zcela nové uživatelské prostředí zahrnující

navigaci (zajišťovanou systémem C-Map),

informační a zábavní systém, vyspělý sonar,

přístrojové vybavení Yamaha, připojení Wi-Fi

či bezproblémové automatické aktualizace

bezdrátovým přenosem. Výkonem se

Buster Q rovná řadě notebooků.

Čelní a boční prosklení

Nezáleží na tom, k čemu budete člun

používat. Konzoly s elegantním prosklením

vpředu a po stranách vytváří mimořádně

bezpečný a chráněný kokpit.
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Boat speci cations

Délka 5.13 m
Délka trupu 5130mm
Nosník 1.99 m
Suchá váha (kg) 440kg
No. of persons 6
Power Range (HP) 50/60hp
Transom Long
CE Design Certi cation C
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Všechny informace v tomto katalogu jsou pouze orientační a mohou se změnit bez předchozího

upozornění. Fotogra e mohou zobrazovat čluny řízené profesionály. Publikace těchto fotogra í není

zamýšlena jako doporučení stylu používání člunu s ohledem na bezpečnost provozu. Vždy dodržujte

místní námořní předpisy. Při plavbě vždy používejte doporučené osobní záchranné prostředky

a bezpečnostní vybavení.
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