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Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. 

Lättskött och praktisk! 
Buster M2, nyhet 2018, har vidareutvecklats 
till en optimal och lättskött aluminiumbåt. Nya 
M2 har en okonstlad look som sträcker sig 
från den moderna och kantiga förstäven till 
den nya stora badplattformen akteröver och 
ger hela båten en genuin Buster-attityd. M2 
har blivit längre och även fått ett mycket 
kraftigare skrov som reducerar ljudet från sjön 
och framförallt ger båten extremt bra 
gångegenskaper för sin storleksklass. 
 

 
 
Lite smartare! 
Bägge pulpeterna har passande välvda rutor 
som ger maximalt vindskydd till aktersoffan. 
Mellan pulpeterna finns en smart tvådelad 
plexidörr som gör det enkelt att röra sig 
ombord. Kärleken till detaljer återfinns även 
vid förarplatsen som har en praktisk 
utformning som imponerar. Där 
multiskärmen, ett tillval, som är 
flushmonterade och helt anpassad till förarens 
krav. Bakom ryggstödet på aktersoffan finns 
ett väl tilltaget kapellgarage som även kan 
utnyttjas till förvaring av t.ex. fiskespön. 
 

 
 
 

Lite roligare! 
För att var en liten trevlig familjebåt har M2 
ett imponerande utrymme föröver. Med sin 
stora sittbox föröver får M2 totalt fem 
sittplatser där samtliga sitter bekvämt under 
gång. Sittboxen längst fram rymmer en rejäl 
förvaring som lätt nås från insidan av båten, 
där förtöjningsutrustning enkelt stuvas in. Om 
du söker en lätthanterlig och smidig båt som 
ställer konkurrenterna i skuggan, så är Buster 
M2 en mycket prisvärd utmanare. Den är 
dessutom roligare att köra och smartare att 
äga! 
 

 
 
Lite snålare! 
Till det bidrar i hög grad den miljövänliga och 
tysta fyrtaktaren på 40 hästar. Med Buster M2 
känner du att du alltid har kontroll. Genom 
avancerad fyrtaktsteknik och Yamahas 
utvecklade bränslesystem samt förhållandet 
mellan vikt/hästkrafter, kommer du alltid lite 
längre med nya Buster M2. Med den här 
båten känns det som att man kan ta sig hur 
långt som helst. Den är dessutom mycket 
stadig i alla situationer och tack vare sin 
storlek mycket lätt och smidig att manövrera. 
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Enkel att traila! 
Låg vikt på båten är en viktig fördel när båten 
ska trailas, och köras med säkerhet i trafiken, 
eller med lätthet dras upp på branta 
naturramper. En klar fördel att det inte krävs 
någon större bil för att köra Buster M2 på 
trailer. Att ha sin båt på trailer har sina poäng 
t.ex. när familjen vill åka på semester eller 
kompisarna vill fiska. Då kan nya vatten enkelt 
utforskas och upplevas på ett mycket smidigt 
sätt. 
 
 

 
 
Underhållsfritt 
Skrovet av marinaluminium med en hård och 
glansig yta hindrar smuts från att fastna. Du 
slipper polering och vax. Vårrustning gör man 
snabbt och enkelt med högtryckstvätt. Detta 
gör Buster extremt lättskött och du får tid 
över till det roliga, nämligen att köra din 
Buster. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bästa andrahandsvärdet! 
Buster är lika med trygg och pålitlig, och så har 
det varit i flera decennier. Vare sig man 
använder båten i jobbet eller till fritid, så lever 
Buster alltid upp till sitt rykte att vara bäst när 
det verkligen gäller. Detta har resulterat i ett 
exceptionellt bra andrahandsvärde och ingen 
annan båt är så eftertraktad på 
begagnatmarknaden som Buster. 
 
 

 
 
 
All inclusive bara hos Flipper Marin! 
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 
 


