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VÄLKOMMEN TILL DET NYA BUSTER MODELLÅRET 2018!
Det gångna året har varit intensivt och spännande, med en massa stora saker på gång! På produktsidan 
har vi fortsatt utveckla vårt redan breda modellsortiment, och kan stolt presentera nya modeller 
I bägge ändorna av sortimentet. De mest efterlängtade nyheterna är förmodligen helt nya Magnum 
och SuperMagnum som lanserades lagom inför båtsäsongen 2018. Med klart större innervolym, 
modern och fräck formgivning, och ytterligare vässade skrov med tre par aktiva steglister, är dessa 
praktfulla nyheter värdiga arvtagtare till sina legendariska företrädare.

I den mindre ändan av sortimentet introducerade vi helt nya Buster M – med större däcksyta och 
klart bättre stabilitet – i enkel och dubbelkonsolvarianter. Den minsta båten i sortimentet, Buster Mini, 
fick en systermodell, Mini Sport som blev den minsta båten med styrkonsol. Mini Sport är rolig för 
unga och ungdomliga båtfantaster.

Vi ses på vattnet – välkommen till det nya Buster modellåret 2018!





BUSTER 2018

BUSTER ÄR NU EN DEL AV YAMAHA
Sedan januari 2016 har Buster Boats varit en del av Yamaha Motor Europe N.V. Utvecklingen 
var naturlig, eftersom Buster samarbetat med Yamaha på de Nordiska marknaderna redan i 
åratal. Under de senaste 30 åren har Yamaha utombordare bibehållit sin ledande ställning 
med innovationer inom marinindustrin genom att skapa snabbare, mera effektiva, mera 
inspirerande och viktigast av allt: mera pålitliga utombordare och marina lösningar för båtfolk 
runt världen. De grundläggande Buster värdena: att ha kunden i centrum, innovation, team 
work samt ansvar är även de i samklang med Yamahas kundcentriska principer.

Tillsammans med Buster kan färden mot ett allt bättre båtliv nu fortsätta; för att på ett 
meningsfullt sätt bidra till en rik tillvaro till sjöss. Det nya ägarskapet gör det möjligt för 
Buster att samarbeta ännu närmare med Yamaha, och ger dessutom ytterligare förbättrade 
förutsättningar för nya, spännande produkter, samt för marknadsexpansion.

 YAMAHA OCH BUSTER TILLSAMMANS – NU VARVAR VI UPP!
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INTE ENBART EN KARTPLOTTER. 
EN HELT NY ANVÄNDARUPPLEVELSE. 

Buster Q är inte bara snygg och modern, enheten är mycket 
effektivare än vad du har varit van vid ombord. Buster Q kombinerar 
funktionaliteter som navigation (kartografin kommer från C-Map), 
motordata, trådlöst nätverk samt uppdateringar. Buster Q är lika 
effektiv som en modern laptopdator. Uppfyll din dröm - det har 
aldrig varit såhär lätt att ge sig ut till sjöss!
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UNIKA EGENSKAPER TILLGÄNGLIGA BARA PÅ BUSTER

UNDERHÅLLNING
Du kan trådlöst dela din favoritmusik med familj och vänner via dina favoritappar. FM- och DAB radio 
är lätt tillgängligt då du behöver det. Du kan njuta av musik till sjöss - fast hela dagen - tack vare de 
väl utvecklade och strömsnåla trådlösa egenskaperna.

WIFI OCH 3.5G
Lokalvädret är alltid lätt tillgängligt. Vid behov kan du köpa ytterligare sjökort över WiFi. Du kan också 
dela internetuppkopplingen genom den inbyggda WiFi hotspoten. Uppdateringar med ny funktionalitet 
laddas kontinuerligt ner över nätet.

ANVISNINGAR
Alla handböcker till båt och motor finns färdigt på Buster Q. Därtill finns videon med instruktioner som 
gäller bla. sjöfararens knopar, båthantering, hamnmanövrer, säkerhet mm. Vi hämtar inlärningen från 
klassrummet till den miljö där den behövs – ute på vattnet.

SÄKERHET
Säkerheten till sjöss är en central del av Buster Q. Förutom att erbjuda sagolikt enkel navigering, kan 
Buster Q uppdateras för olika behov med ekolod, fishfinder samt AIS mottagare – som hjälper dig 
identifiera andra fartyg.

FISKE
Den aktiva fiskaren kan uppdatera Buster Q med en modern och noggrann CHIRP fishfinder. Fishfindern 
visar dig bottenkonturer och fisk med otrolig skärpa.

INTUITIV ANVÄNDARVÄNLIGHET
För att underlätta vardagen ombord erbjuds en fjärrstyrningsenhet som kan fästas på ratten eller på 
en plan yta. I grovt före kan du använda olika funktioner på  Buster Q emedan du fortfarande håller 
vänster hand kvar på ratten.
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9,47 m 2,84 m 12 2 265 kg 400-700 hp

BUSTER PHANTOM

DEN STÖRSTA BUSTERN NÅGONSIN. Buster Phantom, med sina dryga 
9 meter i längd och totalt 700 dubbelmonterade Yamaha hästkrafter, 
16 mullrande cylindrar och 400 sjömils verksamhetsradie omdefinierar 
segmentet med stora, effektiva, öppna aluminiumbåtar. Gravitationens 
lagar och sjögången motarbetas av den silkesmjuka gången av skrovet 
samt de fjädrande stolstativen för upp till fem personer. Kom vi ihåg att 
nämna att Buster Phantom också är snabb, de facto blixtsnabb? Trots 
prestandan är Phantom också otroligt tyst. Rikliga tillval ingår, och den 
generösa U soffan i aktern, kombinerat med bordet i sittbrunnen och de 
två aktersta stolarna, som kan svängas, ger en brilliant social platform.
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SUPERB PRESTANDA. Nya SuperMagnum ger båtupplevelsen nya 
sfärer. Vår nya stolthet kombinerar prestanda, säkerhet och stor 
innervolym. Linjerna kommer direkt från storasystern, Buster Phantom 
med sin moderna, fräcka design. De mörkgråa konsolerna och 
aluminiumdurken hämtar inspiration från vårt urpraktiska och 
pragmatiska arv - ett arv som kretsar kring slitstarka och underhållsfria 
allround båtar för krävande bruk. Skrovet, som blivit klart större än sin 
föregångare ger klart förbättrade sjöegenskaper samt bättre sociala 
utrymmen i aktern.

BUSTER SUPERMAGNUM

7,70 m 2,50 m 10 1 395 kg 250-350 hp
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LEGENDENS ÅTERKOMST. Sjöduglig. Säker. Representativ. Snabb. 
Dessa superlativ har använts för att beskriva marknandens mest eftertraktade 
aluminiumbåt under de gångna årtiondena. Nya Buster Magnum är allt detta 
- och ännu lite mera. Skrovet har förlängts, vilket ger större innerutrymmen 
och behagligare gång. I den rymliga sittbrunnen färdas och umgås 8
personer ledigt och bekvämt. Flera motoralternativ ger möjligheten att
skräddarsy olika paket för varierande ändamål.

7,20 m 2,50 m 8 1 195 kg 175-225 hp

BUSTER MAGNUM
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BUSTER XXL

EN RENODLAD SPORTBÅT. Buster XXL är en äkta sportbåt för föraren som 
även uppskattar att ha gott om utrymme ombord. Baserad på det berömda XL-
skrovet trivs Buster XXL bäst i hög fart och grov sjö. Buster XXL tar sjön mjukt 
och fint och den har plats för upp till sju personer plus utrustning. Båtens öppna 
och mångsidiga planlösning är som gjord för aktiva dagar på sjön, oavsett om du är 
ute med familjen eller på en fisketur.
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6,29 m 2,17 m 7 710 kg 90-150 hp
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BUSTER XL

LILLA STORA BUSTER. Buster XL är välförtjänt en av våra bästsäljande 
modeller. Osänkbara och strömlinjeformade XL är ett distingerat val som både 
förbindelsebåt och nöjesbåt tillika. Buster XL kombinerar storbåtsegenskaper i en 
mindre ekonomisk klass. Buster XL är en snygg och gedigen mångsysslare, 
som vi ytterligare har förbättrat med en ny, rymligare däckslösning. XL är valet för 
den kvalitetsmedvetna båtköparen som värdesätter helhetsekonomi.
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5,94 m 2,17 m 7 620 kg 80-130 hp
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BUSTER X

MÅNGSIDIGA, MODERNA  BUSTER. Buster X är en mångsidig all-round 
båt, som kan anpassas till varierande behov. Mångsidigheten gör den till en av 
våra långkörarfavoriter i sortimentet. Buster X, som är registrerad för sju 
personer, kan anpassas när du har mer last än vanligt. Alla båtens sitt- och 
förvaringsboxar inklusive akterbänkarna kan lätt monteras loss. Med 
tilläggsutrustning kan du skräddarsy Buster X så att den lämpar sig just för dig!
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5,35 m 2,01 m 7 480 kg 60-70 hp
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BUSTER Lx

SMÅ KOSTNADER, STORT NÖJE. Buster Lx har länge varit en mångsidig, 
sportig favorit - och den här nyheten fortsätter traditionen. Inte minst för att den 
kombinerar flera egenskaper som man normalt förväntar sig i en avsevärt större 
båt. Buster Lx är den minsta båten i sortimentet med separata stolar. De 
kompakta konsolerna med effektivt skyddande wrap around vindrutor ger 
vindlä vid behov för upp till sex passagerare.
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5,13 m 1,99 m 6 440 kg 50-60 hp
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BUSTER L

L SOM I LÅNGKÖRARE. Nya Buster L är ypperlig för utflykter, fiske samt 
transporter. Båten kan efter behov vara antingen en säker och rymlig 
förbindelsebåt, en sportbåt för sommarutfärder eller en renodlad fraktbåt. De 
förbättrade sjöegenskaperna ger även en känsla av trygghet när vädret blir 
sämre. Båten har nu fått ett integrerat kapellgarage, nya ergonomiska konsoler 
samt wrap around vindrutor som effektivt skyddar från vind, regn och stänk. 
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5,13 m 1,99 m 6 L1 390 kg / L2 420 kg 40-50 hp
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BUSTER M

M SOM MÅNGSIDIG. Den brillianta stugbåten, Buster M, förnyas inför säsongen 
2018. Fortfarande bekymmersfri, men med förbättrade planingsegenskaper, 
lämpar sig nya Buster M som sommarstugans allt i allo. Med nya Buster M sköter 
du småskalig förbindelsebåttrafik, butiksresor, fiske i närvatten eller utflykter med 
familjens minstingar. Den rediga, öppna däckslösningen garanterar ett mångsidigt 
och säkert båtliv.
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4,86 m 1,85 m 5  M1 365kg / M2 390kg 30-40 hp
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BUSTER 
S

BUSTER S I TRE OLIKA VERSIONER. Buster S utmärker sig fördelaktigt tack vare 
sitt moderna, strömlinjeformad skrov. Det som är oförändrat är att Buster S, som 
sommarstugans okrönta mångkämpe, kombinerar nytta och nöje. De noggrannt 
planerade och omsorgsfullt genomförda detaljerna gör båten till ett fungerande 
alternativ såväl för utflykter, fiske som till förbindelsebåt. Det nya skrovet går 
också mycket lättare upp i plan, i synnerhet med last ombord.



BUSTER 2018

4,43 m 1,82 m 4 S 260 kg / S1&Scc 275kg 20-30 hp
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SPORTIGT I MINIFORMAT. Den nya Buster Mini Sport är ett 
praktexempel på det ”lilla båtlivet”; det behöver inte kosta skjortan för 
att vara roligt. Mini Sport baserar sig på Buster Mini skrovet – nu med 
styrkonsol. Den tillåtna maxeffekten på 10 hästkrafter lockar fram den 
sportiga sidan av denna lilla båt. Med styrkonsol lämpar sig Mini Sport 
utomordentligt som förbindelsebåt för korta sträckor I skyddade vatten, 
eller som tonåringens första egna, “riktiga” motorbåt. Med Yamahas 9,9 
hästare toppar du lätt 20 knop. Att manövrera och köra den 
rattförsedda båten är enkelt och underhållande.  

3,88 m 1,49 m 3 119 kg 6-9,9 hp

BUSTER MINI SPORT
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BUSTER 
MINI

EN BUSTER ÄVEN FÖR FAMILJENS MINSTA. Buster Mini är en äkta 
liten aluminiumbåt, som lämpar sig för vem som helst; antingen med motor eller 
roendes. Du kan välja mellan åror, elmotor och förbränningsmotor. Buster Mini 
väger endast 100 kg; vinterförvaringen kan du fixa själv med att vända båten 
upp och ner på stranden. Osänkbara Mini är en säker aluminiumbåt även i 
oerfarna händer. 
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3,88 m 1,49 m 3 104 kg 2-8 hp
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BUSTER 
CABIN

SKÄRGÅRDSJEEP MED ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHET. Buster Cabin är 
rätt val även för dig som inte enbart ser båten som ett färdmedel. Buster 
Cabin har tagits fram för båtförare som kör långt och länge och som till 
bringar mer tid i båten än vad en genomsnittlig tur till sommarstugan tar. Den 
rymliga kabinen gör att upp till åtta personer kan färdas tryggt och torrt. Vid 
övernattning sover två fiskekompisar bekvämt i Cabin.
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6,92 m 2,43 m 8 1 185 kg 115-250 hp



BUSTER Q 10'' • • • • • • x x

BUSTER Q 16'' • • • •

COMFORT:  DYNSET x x x x x x x x x x x x • • x

CANVAS:  AKTERKAPELL x x x x x x x x x x

ENTERTAINMENT x x x x x x x • • x

SONAR x x x x x x x x • x

FISHFINDER x x x x x x x x x x

AIS x x x x x x

TRIMPLAN x • • • • • •

TILTRATT x • • • •

YAMAHA HELM MASTER x

BOGPROPELLER x x x

FAST BRÄNSLETANK • • • • • • • •

VINDRUTETORKARE, HÖGER x • • • • •

VINDRUTETORKARE, VÄNSTER x x • • • •

VATTENSKIDBÅGE x x x x x x x x x • •

TARGABÅGE x x x x x

KOMPOSITDURK • • • • • • • • • • • • •

ALUMINIUMDURK x x • • •

Den här tabellen inkluderar de vanligaste tillvalen. Du kan läsa mer om det mer 
modellspeci i-ka leveransinnehållet på www.flippermarin.se
• = standardutrusting
x = tillvalsutrustning

 UTRUSTNINGSPAKET OCH TILLBEHÖR 
MODELL 
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BUSTER Q 10'' • • • • • • x x

BUSTER Q 16'' • • • •

COMFORT: PEHMUSTEET / DYNSET / PUTESETT / CUSHIONS x x x x x x x x x x x x • • x

CANVAS: PERÄKUOMU / AKTERKAPELL / AKTERKALESJE / AFT CANVAS x x x x x x x x x x

ENTERTAINMENT x x x x x x x • • x

SONAR x x x x x x x x • x

FISHFINDER x x x x x x x x x x

AIS x x x x x x

TRIMMILEVYT / TRIMPLAN / TRIMPLAN / TRIM TABS x • • • • • •

TILTTIRATTI / TILTRATT / TILTRATT / TILT STEERING WHEEL x • • • •

YAMAHA HELM MASTER x

KEULAPOTKURI / BOGPROPELLER / BAUGPROPELL / BOW THRUSTER x x x

KIINTEÄ POLTTOAINETANKKI / FAST BRÄNSLETANK / FAST DRIVSTOFFTANK / BUILT-IN FUEL TANK • • • • • • • •

TUULILASIN PYYHIN, OIKEA / VINDRUTETORKARE, HÖGER / VINDUSVISKER, HØYRE / WINDSHIELD WIPER, RIGHT x • • • • •

TUULILASIN PYYHIN, VASEN / VINDRUTETORKARE, VÄNSTER / VINDUSVISKER, VENSTRE / WINDSHIELD WIPER, LEFT x x • • • •

VESIHIIHTOKAARI / VATTENSKIDBÅGE / VANNSKIBØYLE / WATERSPORTS BRACKET x x x x x x x x x • •

TARGAKAARI / TARGABÅGE / TARGABØYLE / TARGA x x x x x

KOMPOSIITTITURKKI / KOMPOSITDURK / KOMPOSITTDØRK / COMPOSITE FLOOR • • • • • • • • • • • • •

ALUMIINITURKKI / ALUMINIUMDURK / ALUMINIUMDØRK/ ALUMINIUM FLOOR x x • • •

VARUSTEET JA LISÄVARUSTEET //  UTRUSTNINGSPAKET OCH TILLBEHÖR  //
UTSTYR OG TILBEHØR  //  OPTIONS AND ACCESSORIES
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COMFORT
COMFORT-paketets dynor med snabbfästen gör båtlivet ännu bekvämare. Du kan också använda sätesytorna i båten 
utan dynor exempelvis vid transport av virke eller skrymmande utrustning. Dynorna bör skyddas från fukt och UV-strålning 
när båten inte används för längre livslängd. På de flesta modeller kan dynorna förvaras i båtens egna förvarsutrymmen. 

COMFORT-paketet innehåller dynor för sittytor samt vadderade ryggstöd. 

CANVAS
Med CANVAS-paketets skräddarsydda, modellspecifika och hopfällbara kapell kan du njuta av båtlivet i alla väder. 
På Buster M och L innehåller CANVAS-paketet mellandörren mellan pulpeterna för ytterligare ökat skydd. Kapellen 
i CANVAS-paketen har perfekt passform för just din Buster-modell. Kapellet kan fällas in antingen i ett kapellgarage 
eller i en skräddarsydd skyddspåse. 

ENTERTAINMENT
Med ENTERTAINMENT-paketet blir Buster Q  en underhållningscentral. Du kan lyssna på FM och DAB radio, samt 
lyssna på musik från din Bluetooth enhet. 

SONAR
SONAR paketet gör din Buster Q enhet till ett ekolod. Ekolodet ger förutom djupet, även historiken som gör att du 
kan ätervända till lokationen med ett visst djup på kartan. 

AIS
AIS paketet lägger till AIS funktionaliteten till Buster Q. AIS på Buster Q är av mottagande typen - 
så du ser alla fartygmed sändande AIS på kartan. 

FISHFINDER
Nya Buster Q Fishfinder -fiskeekolod kombinerar den nya Buster Q-smartskärmen och Raymarines högklassiga 
CP100-ekolodsmodul. Ekolodet använder en två-kanalers CHIRP-givare bildar en fotografiskt skarp bild av bottnen 
och fiskar ända till ett djup på 270 meter.

BUSTER UTRUSTNINGSPAKET
Busters utrustningspaket är omsorgsfullt valda och fabriksmonterade för att optimalt 
komplettera din Bustermodell. Att köpa utrustning som färdiga paket är mer fördelaktigt än 
att köpa och montera utrustningen var för sig. Utrustningspaketen är formade med hänsyn 
till äkta Buster-kvalitet och användbarhet och monteringen sker snyggt utan att skada båtens 
ytor. Utformningen och designen följer Busters formspråk och skapar en lättskött helhet.

Buster förbehåller sig rätten att ändra på båtmodellerna med hänsyn till men inte begränsat till: färg, utrustning 
samt priser utan särskild anmälan. Båtarnas standardutrustning kan variera beroende på marknadsområde. Båtarna 
på bild i broschyren kan ha utrustning som inte hör till standardspecifikationen. Försäkra dig om leveransinnehållet 
hos din Buster återförsäljare.



HAMNVÄGEN 8  |  TÄBY/STOCKHOLM
08-544 44 240  |  WWW.FLIPPERMARIN.SE

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan förgående besked.




