
BUSTER PHANTOM CABIN 

 
  
 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. 

Största aluminiumsuven! 
Design är mer än bara vackra linjer och smarta 
utrymmen. Det handlar om att skapa en 
känsla av självklarhet. Det är därför vi har 
matchat Buster Phantom Cabin med 
spännande yttre med en rymlig och 
välkomnande interiör. Här är det lätt att 
trivas. Båten har fantastiska, stora glaspartier 
som gör att salongen flödar av ljus. Den ljusa 
salongen har en enorm volym med en väl 
tilltagen ståhöjd även för den resliga. 
 

 
 
Bra komfort för max 12 personer! 
En omtyckt detalj är ”walk through” konceptet 
med en mittdörr föröver. Den fungerar som 
en smart passage genom hela båten och är 
smidig, säker och funktionell. Likaså är den 
breda skjutdörren i akterpartiet en fröjd att 
använda när man kommer med packning och 
utrustning som snabbt skall in i skydd för 
oväder. I den ljusa kabinen trivs man lätt 
oavsett om man är ett gäng som skall ut och 
fiska, eller bara familjen som vill ha det mysigt, 
oavsett väder och årstid. Det stora el-
öppningsbara taket öppnar upp för hela 
himlen och varma sommardagar får man en 
härlig frihetskänsla och det fläktar skönt 
genom hela båten. Det är också smart och 
enkelt att dra igen luckan och de båda 
dörrarna en kulen höstdag och ändå bevara 
känslan av rymd och fri sjöutsikt.  
 
Busters största och häftigaste någonsin! 
Buster Phantom Cabin är en nästan 10 meter 
lång Offshore-båt. Vi kallar den en varm, 
ombonad och samtidigt en kaxig 
SKÄRGÅRDSSUV som för Busters stolta arv 
från första aluminiumbåten in i framtiden. 

Buster Cabin är en stor båt, det syns på långt 
håll. Phantom Cabin erbjuder kraftfull 
prestanda och inget väder eller sjögång 
kommer att hindra dig från att njuta av den 
pålitliga körglädjen. Detta är en båt som 
överträffar alla förväntningar och en båt för 
dig som vågar visa vad du står för! 
 

 
 
Förarmiljö för den kräsne! 
Att sätta sig i förarstolen känns nästan 
magiskt, man sitter bekvämt, ombonat och 
det känns att man tänkt ”aktiv säker 
förarmiljö” när Buster designat detta. På 
kabinbåten är allt detta förfinat och utvecklat. 
Stora bekväma, ergonomiskt designade 
”fåtöljer”, tar hela åkupplevelsen till en helt ny 
dimension. Den stora multiskärmen gör 
navigation och kommunikation till ett säkert 
och proffsigt nöje och reglagen sitter där man 
förväntar sig. För att förbättra komforten 
ytterligare den kalla årstiden, finns en skön 
defrostervärmare som sprider en behaglig 
temperatur när man vill förlänga säsongen, 
kanske året runt. 
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Yamaha levererar! 
Buster Phantom Cabin är en nära 10 meter 
mäktig offshore-båt, för fantaster, som längtar 
efter att få utmana elementen i skärgården 
och till havs. Med Yamaha 300 hk, och en tank 
på 800 liter, får du en bränsleekonomi och 
aktionsradie som räcker till hela skärgården 
och lite till! Detta motoralternativ ger inte 
bara ett fördelaktigare pris, du får också vettig 
”båtekonomi” med lägre förbrukning och 
billigare försäkringspremie.  
 

 
 
För den riktigt fartglade teknikfantasten, 
erbjuds Buster Phantom Cabin med upp till 
2x300 hk och joystick. Toppfarten med denna 
bestyckning är nästan 50+ knop. Oavsett vilket 
alternativ du väljer, kan du vara säker på att 
den här Bustern tar dig snabbt och trivsamt till 
en helt ny dimension i båtlivet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Säker navigering!  
Nya Phantom är utrustad med 16” Buster Q-
skärm där allt finns såsom GPS, motordata, 
stereo, instruktioner, ekolod, WiFi, AIS och 
väderinformation. Buster Q är lika effektiv 
som en modern surfplatta. Med den stora 
skärmen får även passagerare möjligheten att 
hänga med i högfartsnavigeringen. Buster Q är 
ett smart hjälpmedel som erbjuder både 
underhållning och proffsig navigering.  
 

 
 
Största möjliga tystnad! 
Tack vare Busters förnämliga 
skrovkonstruktion är Buster Cabin en 
uppseendeväckande tyst båt i alla avseenden.  
Skrovet är helsvetsat och försett med en stor 
mängd skott och balkar i rejäla dimensioner. 
Dessutom är hela skrovsidorna fyllda med 
polyuretanskum som sprutats in under högt 
tryck. Detta fungerar inte bara som 
flytmaterial utan tjänstgör även som 
ljuddämpare. Med motorn monterat längt bak 
på det särskilda akterpartiet, är Buster Cabin 
tystare än det mesta, i klassen ”hyttbåtar”. 
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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. 
 

 
 
Busterbåtar ser du hos Flipper Marin 
Välkommen till vår moderna utställningshall i 
Täby.  Här visar vi alla Bustermodeller, vi 
erbjuder provturer på Stora Värtan, under 
verkliga och trevliga förhållanden. Med vår 
smarta paketlösning ”All inclusive”, får du en 
komplett båt till bästa pris. När du köpt din 
båt hos oss, hjälper vi till med allt från service, 
underhåll och vinterförvaring. Vi på Flipper 
Marin är måna om våra kunder!  
Hamnvägen 8, Täby/Stockholm,  
08-544 44 240, www.flippermarin.se 
 
 
 


