
BUSTER XL 

 
  
 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. 

Populäraste allroundbåten! 
Buster XL är den i särklass mest populära 
aluminiumbåten med sina eleganta linjer, 
förstklassiga material, fantastisk familjebåt, 
här känns allt rätt och väl genomtänkt. Det är 
inspirerande och välkomnande att stiga 
ombord på en Buster XL. Den strama, snygga 
inredningen, som utstrålar tuff elegans, har 
med sin senaste design givit båten en mer 
självsäker attityd. Med den senaste layouten 
fås mer benutrymme mellan aktersoffan och 
stolarna. Riktiga skålade sportstolar med 
dämpning och rostfria räcken, ger samma 
genuina känsla som de större Busterbåtarna 
har.  
 

 
 
Framtidens förarmiljö! 
Förarmiljön med den stora Multiskärmen, 
Buster Q, i centrum, ger ett kompetent och 
säkert intryck. Multiinstrumentet innehåller 
bland annat kartplotter, ekolod, stereo, ger all 
information från motorn, väderprognoser, 
instruktionsvideo och trådlös uppkoppling. 
Buster XL tar dig helt enkelt in i framtiden, 
bättre kan det inte bli! 
 

 
  

Buster XL – större än du tror! 
Tack vare den integrerade badbryggan är 
båten större och det märks mest när man 
aktivt använder båten. Det har blivit så lätt 
och säkert att röra sig ombord, vare sig man 
fiskar eller håller på med andra 
vattenaktiviteter, det är en båt som tilltalar en 
medveten krävande kategori båtmänniskor. 
 

 
Maximal körglädje! 
När de yttre måtten blivit större, förstärker 
detta känslan av att XL upplevs som en liten 
Magnum. Att ratta Buster XL är en fröjd med 
hydraul styrningen, och sikten är obegränsad i 
alla riktningar tack vare nya klara glasrutor 
utan sidostolpar. Buster XL utstrålar 
överlägsen prestanda och den är både kaxig 
och kul att utmana fjärdarna med. 
 

 
Bekväm och säker! 
Den generösa halksäkra, nya durken i 
aluminium, är som gjord för aktiva 
båtmänniskor.  Barnen trivs ombord och kan 
skutta omkring är alltid skyddade av de höga 
friborden och stadiga räckena. 5-7 vuxna kan 
roa sig med fiske eller vattenlekar. Man sitter 
bekvämt i de sköna stoppade stolarna och den 
generösa aktersoffan. 
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Svenska sommaren! 
Vår sommar kan bjuda på överraskningar, då 
är det skönt att veta att Buster XL 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 5-6 vuxna under 
kapellet, som är delbart och kan lätt anpassas 
för olika behov och väderförhållanden. 
 

 
 
Max 130 hk fyrtakt! 
Buster XL erbjuder trygghet och komfort av 
bästa slag. Båten är lättdriven och du kan lita 
på att den accelererar snabbt och uppför sig 
lugnt och stabilt i alla väder. Flipper Marin 
rekommenderar en Yamaha på 115 hk, då går 
båten obehindrat upp i plan och har tillräcklig 
med prestanda även med sju personer 
ombord. Med den bränslesnåla Yamaha F115 
och en fast bränsletank på 100 liter blir 
besöken på sjömacken sällsynta och man 
känner att hela skärgården ligger där och 
väntar på en. 
 

 
 
 
 

 
 
 
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 
 


