
BUSTER X 

 
  
 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. 

Smart och mångsidig! 
Redan vid en första anblick inser man Buster X 
är en båt som tagits fram för att kunna 
erbjuda maximal upplevelse. Vare sig båten är 
familje- eller fiskeanpassad, utstrålar X verklig 
stil med sin design. Genom den gränslösa 
friluftskänsla som erbjuds alla sju i båten och 
genom att vara en båt perfekt anpassad för 
stora vatten – plus Busters typiska 
sjöegenskaper – är X det verkligt högklassiga 
alternativet i 5-metersklassen. 
  

 
 
Bästa prestanda! 
En modern fyrtaktare som Yamaha F70, är den 
perfekta motorn för Buster X, den är lätt och 
presterar perfekt i alla varvtal och farter. Du 
kommer lätt upp i planing och vill du så toppar 
den drygt 30 knop. En trevlig marschfart med 
familjen ligger på 20-25 knop, då hinner hela 
familjen njuta av omgivningen. Med den fasta 
bränsle tanken på 100 liter, kommer man hur 
långt som helst, och besöken på sjömackarna 
blir få! 
  

 
 
 
 
 

Facelift 
Nya Buster X har försetts med nya pulpeter 
och en större välvd vindruta för maximalt 
skydd i alla väder för hela besättningen. Den 
utvecklade delbara plexidörren fungerar 
smidigt och säkert och skapar en mer 
ombonad trivsel för alla. Förarmiljön är 
proffsig med snygg infällda instrument och 
plats för stor flushmonterad GPS. Det är nu 
gott om plats bakom de bekväma stolarna, 
den självlänsande durkytan är praktisk och 
generös att röra sig på. Hela aktern har ny 
design och erbjuder nu ett säkert akterdäck 
som är bekvämt att röra sig på vid fiske eller 
vattenlekar. 
 

 
 
Ändra inredningen efter behov! 
Alla båtens sitt- och förvaringsboxar, inklusive 
akterbänkarna, kan lätt monteras loss. Detta 
ger möjlighet att på ett smart sätt anpassa 
båten efter olika krav och 
användningsområden. När hela familjen är på 
utflykt sitter man bekvämt 7 personer, när det 
är dags att bygga på landet, plockar man bort 
alla sittboxar och vips har man en flakmoppe 
där plankor och cementsäckar får gott om 
plats. När hela fiskegänget skall iväg, så är det 
perfekt att kunna få lite större yta att röra sig 
på när firrarna börjar nappa! 
 
 
 
 
 
 
 
 



BUSTER X 

 
  
 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. 

Lättskött som få! 
Skrovet av marinaluminium med 
genomarbetad finish gör Buster X extremt 
lättskött, den nya ytbehandlingen framhäver 
de här egenskaperna, den hårda och glansiga 
ytan hindrar smuts från att fastna. 
Vårrustningen blir ett rent nöje, med 
högtryckstvätt blir man klar på nolltid, och du 
slipper både polish och vax. Du får mer tid 
över till att åka båt och njuta av din Buster X 
och det är precis det som är meningen med en 
båt från Europas modernaste båtfabrik. 
 

 
  
All Inclusive! 
Flipper Marin introducerade begreppet ”All 
Inclusive” i båtbranschen. Den som köper en 
båt av Flipper Marin kan enkelt se att det 
mesta ingår och detta till ett mycket bättre 
pris. Det är skillnad på välutrustad och All 
Inclusive, där köparen slipper fundera och 
tänka ut vad som behövs inför första 
säsongen, det har vi redan gjort! Enkelt, 
tydligt och mycket förmånligare för köparen. 
 

 
 
 
 
 

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, smarta 
paketlösningar ”All Inclusive”, bra försäkringar 
och finansiering. Vi på Flipper Marin tycker om 
nöjda kunder! 
Hamnvägen 8, Täby/Stockholm,  
Tel: 08-544 44 240, www.flippermarin.se 
 

 
 


