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Mera Magnum! 
Båten heter såklart Buster Super Magnum och 
är en förädlad och förlängd version av 
företagets storsäljare Magnum. Resultatet 
kommer inte att göra någon besviken, det här 
är riktig superbåt för upplevelser utöver det 
vanliga. Till 2018 har denna båt blivit så 
mycket bättre! 
 

 
 
Ännu lite längre! 
Det nya skrovet, nästan 8 meter långt, breddat 
30 cm vid vattenlinjen, har också försetts med 
steglister.  Den raka stäven är en markering 
att man nu tagit steget full ut med denna nya 
Super Magnum, som med säkerhet kommer 
att imponera och leverera! Båten har blivit 
betydligt större. Den tidigare, så stora 
sittbrunnen har vuxit, mycket tack vare att 
båten är 30 cm bredare i vattenlinjen med 
rakare skrovsidor. Den imponerande durkytan 
är nu helt i aluminium och gör båten helt 
underhållsfri och stryktålig. Aktersoffan med 
längsgående sittplatser är en dröm av komfort 
och säkerhet, och det bästa som går att hitta i 
en aluminiumbåt. Här färdas upp till 10 
personer bekvämt och säkert i alla farter. Den 
stora U-soffan innehåller många rymliga 
stuvfack med plats för allt och lite till. Det är 
även gott om svängrum överallt och här 
behöver man aldrig trampa varandra på tårna.  
 
Fart som ger mersmak! 
Buster har utvecklat konceptet Super Magnum 
ungefär så långt man kan komma utan att bli 
för extrem. I grunden är det en Buster 
Magnum med förstärkt akterspegel, större 
skrov och ett flertal detaljförbättringar, detta 

ger tillsammans ett stort mervärde. För den 
som vill ha en aggressiv och pålitlig körmaskin 
med ”No limits”, väljer man då Yamahas F300 
med fartresurser kring 50 knop. Den stora 
bränsletanken på 400 liter ger dig en 
aktionsradie som räcker till för utflykter och 
äventyr som du hittills bara drömt om. En 
bottenvinkel på 21 grader, borgar för 
förstklassiga sjöegenskaper. Det är en 
imponerande upplevelse att utmana fjärdarna 
med denna båt som är konstruerad för den 
riktigt krävande och medvetne båtmänniskan. 
Den verkligt fartglade väljer Yamahas V8 på 
350 hk med resurser mot 60 knop. 
 

 
  
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. På Super Magnum 
är allt detta förfinat och utvecklat. Stora 
bekväma, ergonomiskt designade ”fåtöljer”, 
med avancerad stötdämpning, tar hela 
kör/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. 
Det är både lätt och kul att navigera och även 
hantera, en Super Magnum i alla farter. 
Praktiska stuvfack med lock gör att man har 
koll på mobiltelefon, plånbok, kikare och 
annat viktigt. 
  
Äkta Busterglädje 
Det som skiljer Super Magnum från eventuella 
aluminiumkonkurrenter, är att Super Magnum 
trots sin kaxiga attityd, ändå är en riktigt 



BUSTER SUPER MAGNUM 

 
  
 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. 

komfortabel ombonad ”familjefartbåt”. Det är 
ingen vanlig ”plåtlåda”. Alla i familjen kan köra 
den, stor som liten, pappa eller mamma. Men 
den har också alla andra fördelar som kommer 
med en aluminiumbåt. Den är lättskött, tål 
tuffa oömma tag, har imponerande 
utrymmen, plana generösa durkytor, gott om 
plats för allt och alla. 10 personer kan ha kul 
ombord och åker både fort och bekvämt i 
Super Magnum. Vi på Flipper Marin kallar det 
”Äkta Busterglädje”. 
 

 
 
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. 
 

 
 
Regn och rusk! 
Våra somrar kan bjuda på överraskningar, då 
är det skönt att veta att Super 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 8 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 
självlänsande, så du kan tryggt lämna den utan 
kapell, oavsett väderlek.  
 

 
 
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. 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 


