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Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. 

Busters bästa, nu ännu bättre! 
Buster Magnum har under många år varit 
trend-setter för lite större aluminiumbåtar. 
Har man en Magnum så vet man att man har 
det bästa och så kommer det alltid att vara. 
Den senaste uppdateringen inför 2018, tar dig 
till ännu fler och häftiga upplevelser ända ut 
till havs! 
 

 
  
Bekväm och cool! 
Den senaste layouten med det suveräna 
akterpartiet, gör det bekvämt och säkert för 
vattenlekar eller fiske. Den stora breda 
bad/räddningsstegen som du lätt fäller ned 
även ifrån vattnet, gör badlivet så mycket 
bättre! Den nya U-formade aktersoffan är ett 
under av komfort och bekvämlighet även i 
mycket höga farter. Stora sköna, ergonomiskt 
designade stolar med stötdämpning gör att du 
alltid sitter säkert och bekvämt även när du 
flyger fram på Nämdöfjärden upp mot 50 
knop. 
 

 
 
Alla får plats! 
Passagen genom vindrutan och den smarta 
dörren är smidig, där framme finns den främre 

sittbrunnen. Här det finns en bekväm sittbänk, 
som rymmer fiskespön eller vattenskidor och 
erbjuder sittplatser för 3 personer. Mera 
stuvfack och riktiga låsbara dörrar till de stora 
utrymmena, gör lastning och förvaring mycket 
smartare. Det känns att Magnum är en stor 
båt, det finns gott om plats överallt, man rör 
sig fritt och säkert över hela båten, hela 
familjen får plats utan att trängas. 
  
Förarmiljö för den kräsne! 
Att sätta sig i förarstolen känns nästan 
magiskt, man sitter bekvämt, skyddat och det 
känns att man tänkt ”aktiv säker förarmiljö” 
när Buster designat detta. Alla instrument och 
reglage sitter där man förväntar sig. Den stora 
multiskärmen gör navigation och 
kommunikation till ett proffsigt nöje och är 
helt rätt placerad i synfältet utan att 
dominera. Det är lätt och kul att navigera en 
Buster Magnum i alla farter. Praktiska stuvfack 
med lock gör att man har koll på mobiltelefon, 
plånbok, kikare och annat viktigt. 
 

 
 
Sola eller sova! 
Med några enkla handgrepp kan du göra om 
den stora aktersoffan till ett häftigt soldäck 
eller en bekväm dubbelbädd. Med den här 
smarta lösningen är Buster Magnum nu mera 
också en båt med övernattningsmöjlighet. 
  
Snabb och snål! 
För dig som vill ha en allround-båt till hela 
familjen är Yamaha F225 en suverän motor. 
Den ger imponerande acceleration, perfekt för 
roliga vattenlekar, kraftfull nog för att även 
den stora familjen skall kunna susa fram på 
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den spegelblanka Kanholmsfjärden, eller 
utmana vågorna på en bråkig Nämdöfjärd! 
Tyst och ekonomisk, strax under litern i 
marschfart och du kommer långt även om du 
kör upp mot 40 knop. Med den nya större 
bränsletanken på 300 liter får du en 
aktionsradie som räcker dit du vill. 
 

 
 
Svenska sommaren! 
Vår sommar kan bjuda på överraskningar, då 
är det skönt att veta att Buster Magnum har 
ett ypperligt kapell som döljer sig under en 
lucka bakom aktersoffan. Med ett enkelt 
handgrepp fäller man upp kapellet, som en 
sufflett. Det finns gott om plats för fem-sex 
vuxna under kapellet, det är delbart och kan 
lätt anpassas för olika behov och 
väderförhållanden. Båten är tack vare de nya 
dubbla dräneringarna ut mot skrovsidan, helt 
självdränerande, så du kan tryggt lämna den 
utan kapell, oavsett väderlek.  
 

 
 
Tyst och stabil konstruktion! 
Buster Magnum är stabilt uppbyggd. Skrovet 
är helsvetsat och försett med en stor mängd 
skott och balkar i rejäla dimensioner. Det nya 

skrovet med rak stäv och steglister är 30 cm 
längre och 20cm bredare i vattenlinjen vilket 
ger planare skrovsidor och större sittbrunn. 
Dessutom är hela skrovsidorna fyllda med 
polyuretanskum som sprutats in under högt 
tryck. Detta fungerar inte bara som 
flytmaterial utan tjänstgör även som 
ljuddämpare. Faktum är att en modern 
Busterbåt är betydligt tystare vid körning än 
de flesta motsvarande glasfiberbåtar. 
Uppbyggnaden av hela båten är modern och 
tänkt för att vara helt underhållsfri. Med den 
nya aluminiumdurken har man tagit steget till 
en helt underhållsfri båt byggd för tuffa tag, 
men lika uppskattad som den perfekta 
familjebåten. 
 

 
  
Högt andrahandsvärde! 
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. 
 
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. Vi på Flipper Marin tycker om 
nöjda kunder! Tel: 08-544 44 240, Hamnvägen 
8, Täby/Stockholm, www.flippermarin.se 
 
 


