
BUSTER XXL 

 
  
 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. 

Prestanda för alla! 
Smyg iväg tyst och mjukt eller ge fullt ös. Hur 
du än kör, så kommer du inte att bli besviken. 
Nya Buster XXL har en mycket skarp 
bottenvinkel som ställer konkurrenterna i 
skuggan.  Det är en fröjd att köra XXL på alla 
fjärdar i alla väder. Buster XXL har ett 
utseende som karakteriseras av lite kaxig 
elegans mixat med råstyrka. Ur alla perspektiv 
är intrycket detsamma – spännande, tuff och 
inspirerande. Det är en imponerande båt med 
effektiva ytor och smarta detaljer. Buster XXL 
är en båt man vill blir nyfiken på. 
 

 
  
Utvecklad förarmiljö! 
Buster har också varit extra noga med 
förarergonomin och passagerarkomforten. 
Förar- och passagerarsätet är riktiga sportiga 
Offshore säten som är ergonomiskt formade 
och gör även den guppiga båtturen till något 
riktigt behagligt. Den stora multiskärmen gör 
navigation och kommunikation till ett proffsigt 
nöje och är helt rätt placerad i synfältet utan 
att dominera. Reglagen sitter där det ska, du 
känner dig hemma och säker på en gång. 
 

 
 

Sport och komfort!  
Det generösa akterpartiet ger stor 
rörelsefrihet för alla ombord och otaliga 
användningsmöjligheter. Genomtänkta 
material, till exempel ytbehandlat 
marinaluminium, eloxerade aluminiumdetaljer 
och härdat glas gör att XXL är ett robust, 
säkert och bekymmersfritt flytetyg, även när 
det går undan. Generösa durkytor, sittplatser 
för alla och smarta förvaringsutrymmen, gör 
detta till familjens bästa kompis på sjön. 

 
XXL är smartast i klassen! 
Buster XXL har gått om stuvutrymmen både 
inne i båten och på badbryggan. Två låsbara 
ankarboxar akteröver är en smart lösning, och 
under den ena döljer sig tanklocket. 
Akterpartiet är konstruerat med olika 
trappnivåer för att underlätta ombordstigning. 
Badstegen är en riktig räddningsstege som 
man kan vika ner även om man befinner sig i 
vattnet och det finns rejäla grabbräcken som 
hjälper dig upp. För dig som gillar vattenlekar 
finns som tillval en elegant rostfri 
vattenskidbåge. En öppningsbar dörr i härdat 
glas mellan pulpeterna garanterar skydd för 
alla passagerare oavsett väder och vind. 
  
Kör året runt! 
Ett bevis för att Buster är en tålig och pålitlig 
båt, är antalet Busterbåtar som används av 
t.ex. ö-boende året runt. Den fungerar som 
familjens livlina och sviker aldrig, barnen 
hinner till skolan och är säkra på att komma 
hem igen. Det finurliga kapellet som ligger dolt 
under ryggstödet, är enkelt att hantera och 
skyddar mot snö eller slagregn. Alla årstider är 
Bustersäsong, vilken annan båt lever upp till 
detta? 



BUSTER XXL 

 
  
 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. 

Laddad med prestanda! 
Vi på Flipper Marin rekommenderar Yamaha 
F150, till Buster XXL. Det är en modern, 
beprövad, både tyst och kraftfull motor som 
ger båten total rättvisa i alla lägen och 
situationer. Den är den vassaste i klassen och 
ger enorm styrka för snabb acceleration när 
båten är fullpackad med familj och bagage. 
Idealisk för wakeboard och andra aktiviteter 
och man färdas tyst och behagligt i alla farter. 
Marscha lugnt i 25 knop eller gasa på runt 40! 
 

 
 
Buster XXL är enkel att traila! 
Låg vikt på båten är en viktig fördel när båten 
ska trailas, och köras med säkerhet i trafiken, 
eller med lätthet tas upp på branta 
naturramper. En klar fördel att det räcker med 
en vanlig familjebil för att köra Buster XXL på 
trailer. Att ha sin båt på trailer har stora 
fördelar. När familjen vill åka på semester eller 
kompisarna vill fiska, kan nya vatten enkelt 
utforskas på ett smidigt sätt. 
 

 
 
Lättskött som få! 
Båtens skrov är extremt lättskött precis som 
på de andra Bustermodellerna. En hård glansig 

yta hindrar att smuts fastnar. Rengöring med 
enbart vatten räcker. Vårrustningen blir 
lättsamt enkel med högtryckstvätt och du 
hinner snabbare ut på sjön med en lättskött 
Buster. 
 
Lite extra guldkant i vardagen! 
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 och 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. 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 


