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Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. 

Tuff och lättkörd! 
Den solida och stabila körkänslan är resultatet 
av arbetet med att göra skrovet extremt styvt 
– något som också bidragit till att eliminera 
oljud och vibrationer som annars är vanligt på 
den här typen av båtar. Aktern har fått en helt 
ny generös badplattform med halkfria 
durkytor som uppskattas av alla, även de små 
barfota barnen. Det är lätt att komma ombord 
både från aktern och på det säkra fördäcket, 
där grabbräcket känns tryggt och bekvämt. 
 

 
 
Kul och pålitlig! 
Mångsidigheten hos Buster L2 som familjebåt 
är svårslagen, men det som verkligen särskiljer 
båten från andra är körglädjen och 
detaljkänslan. L2 har blivit större än 
föregångaren och har fått ett helt nytt skrov 
där körglädjen varit i fokus. Tack vare valet av 
en bränslesnål 50 hästars fyrtaktare kan ni 
susa obekymrat fram på vågorna och njut av 
allt som båtsäsongen kan bjuda på. 
  

 
 
 
 
 
 

Sveriges populäraste båt! 
Buster L2 är Sveriges populäraste 
allroundmodell med dubbla styrpulpeter, där 
3 bekväma sittplatser finns i skydd av de nya 
pulpeterna med sina välvda rutor och 
plexidörren emellan. Från förarplatsen har du 
god överblick över instrumenten och havet 
framför dig. Dessutom får du assistans av en 
suverän infälld GPS. Den hjälper dig att 
navigera så du kan koncentrera dig på sjön 
och bidrar till att göra dig till en säkrare 
båtförare. 
 

 
  
Vattenlekar och fiske! 
Den plana halksäkra durken är som en 
plattform att stå och fiska ifrån. Det ryms flera 
personer som står och fiskar samtidigt. När 
man fångat och rensat mycket fisk är det 
skönt att kunna spola rent durken med en 
slang och bara låta det rinna ut genom 
självlänsen. Med en vattenskidbåge monterad 
i aktern blir Buster L2 det perfekta verktyget 
för vattenlekar som wakeboard och 
vattenskidåkning. De lagom höga friborden 
medger enkel access till vattnet när 
wakeboard eller fiskenät skall tas ombord. 
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Lätt båt är enkel att traila! 
Tack vare sin lätta aluminiumkonstruktion är 
Buster L2 perfekt att traila och det behövs 
ingen stor SUV för att dra den säkert på en 
trailer genom trafiken. Att ha sin båt på trailer 
har stora fördelar, dels kan båten stå på 
tomten under säsong eller på vintern, och dels 
kan man nå nya vatten på ett enkelt och 
flexibelt sätt. 
 

 
  
Ett bekymmersfritt båtinnehav! 
Sedan många år säljer Flipper Marin enbart 
fyrtakts utombordsmotorer, därför att de är 
tystare, snålare och mycket miljövänligare. 
Praktiskt taget obefintligt med rök och lukt. 
Lågt ljud. Minimala vibrationer. Egenskaper 
som är helt avgörande för din och dina 
passagerares komfort ombord. Med en 
modern fyrtaktare blir utflykten mycket 
behagligare oavsett var du sitter i båten. Med 
Yamahas moderna fyrtaktare bidrar även du 
som båtägare, till en bättre och renare miljö i 
våra skärgårdar. 
 

 
 
Behöver inte bottenmåla! 
Skrovet av marinaluminium med 
genomarbetad finish gör Buster extremt 

lättskött, den nya ytbehandlingen framhäver 
de här egenskaperna, den hårda och glansiga 
ytan hindrar smuts från att fastna. Vid normalt 
bruk räcker det med en enkel tvättning med 
enbart vatten då och då för att underredet ska 
bevaras i fullgott skick. 
 

 
 
Bästa andrahandsvärdet! 
Det ska vara enkelt och ekonomiskt att äga en 
Buster. Det gäller vare sig du har en ny båt 
eller en som börjar få några år på nacken. 
Båttester visar gång på gång att de som åker 
Buster tillhör Sveriges mest nöjda båtägare. 
Det gäller såväl kvaliteten på båten som själva 
ägandet, exempelvis service och reparationer. 
 

 
 
Busterbåtar ser du hos Flipper Marin 
Välkommen till vår moderna utställningshall i 
Täby. Här visar vi alla Bustermodeller, vi 
erbjuder provturer på Stora Värtan, smarta 
paketlösningar ”All Inclusive”, bra försäkringar 
och finansiering. När du köpt din båt hos oss, 
hjälper vi till med allt från service, underhåll 
och vinterförvaring. Vi på Flipper Marin tycker 
om nöjda kunder! Hamnvägen 8, Täby/Sthlm, 
Tel: 08-544 44 240, www.flippermarin.se 


