
Buster SuperMagnum

Längd 7,14 m  •  Bredd 2,42 m  •  Motoreffekt 225–300 hk  •  Personer 7

Överlägsenhet och detaljer
Topputrustade Buster SuperMagnum för 
roliga och snabba båtresor.
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Buster SuperMagnum

Buster SuperMagnum är rätt båt för den som bara nöjer 
sig med det bästa in i minsta lilla detalj. Prestandan med 
300 hk motorn kombinerat med de fina innerutrymmena 
garanterar en enastående Busterupplevelse som inte finns 
i någon annan båt. 

Trots den maxade prestandan är SuperMagnum följsam 
även i grov sjö. Även när topphastigheten överstiger 
50 knop beter sig vår kronjuvel exemplariskt oavsett last-
läge och väder. Förarens och kartläsarens ergonomiska, 
justerbara offshore-säten ger bra stöd i sidled. Den läder-
klädda tiltratten och det högkvalitativa audio systemet ger 
den här urstarka Bustern även en hel del sportighet. 

Buster SuperMagnum är byggd för att tåla höga hastig-
heter och tung last. Räcken och beslag i rostfritt stål är en 
självklarhet. Det är inte så konstigt att vi klart överträffade 
våra försäljningsmål under den första säsongen med 
SuperMagnum. Nordiska båtälskare hittade verkligen far-
tens tjusning bakom ratten på denna nyhet på föredömligt 
sätt. I år kanske det är din tur?

Buster SuperMagnum

Personer 7

Bärighet 575 kg

Längd 7,14 m

Bredd 2,42 m

Djup 0,36 m

V-Botten 20°

Vikt (utan motor) 1100 kg

Motoreffekt 225–300 hk

Rigglängd XL

Bränsletank 250 l

CE-klass C

Max hastighet ca. 52 knop*

Black
Pearl
Metallic

Standardutrustning Tilläggsutrustning Utrustningspaket

Hydraulisk styrning Vattenskidbåge Batteribox Akterkapell, tvådelat NAVI 7 -paket

Tiltratt med läderklädsel Trimplan med joystick-kontroll Huvudströmbrytare med 
automatsäkringar Hamnkapell NAVI 12 -paket

Styrpulpet, vindruta i härdat glas Integrerat kapellgarage Manuell länspump Wakeboardrack till vattenskidbåge NAVI PLUS -paket

Vänster pulpet, 
vindruta i härdat glas Säte-spölåda Automatisk länspump Targabåge CANVAS-paket

Förvaringsutrymme i pulpeten Säte-förvaringsbox framför pulpeten Fast bränsletank Spörack till targa (8 spön)

Vindrutetorkare, höger Offshorestolar 2 st. med skyddshuva Navigationsljus Elektro-hydraulisk servostyrning 
(fabriksmonterad)

Vindrutetorkare, vänster Fjädrande stolstativ Topplanterna, löstagbar Kylskåp

Fast mellandörr Boxar för ankare och rep Eluttag 12V Hjälpmotorställning

Låsbara förvaringsutrymmen 
(ennyckelsystem) Badplattform Regnvattenlänsande Monteringsskena för ekolodssensor

Fusion audioanläggning 
(Apple/Mp3 kompatibel) Badstege Kompass

LED belysning på däck Räcken och däcksbeslag 
i rostfritt stål Bord

Dynset Brandsläckare Låsningsset (låsningsvajer, Abloy-
lås, ennyckelsystem)

*De ovan mätta hastigheterna är indikativa och har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt 
topphastigheter, varierar kraftigt pga vågbildning, vind, propellerval, motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, 
bottnets renhet, bränslemängd samt lastläge. Således är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.

SuperMagnums färgsida Alternativa färger

Färgtonen på färgerna som presenteras här är 
så korrekt som det är trycktekniskt möjligt.

Du kan beställa båten med skrovfärg som 
matchar färgsidan. (Gäller ej Pro – eller E-serien, 
ej heller Cabin) Du kan även beställa antifouling 
behandling under vattenlinjen från Buster M 
uppåt. Antifouling behandling kan även 
kombinerad med målat skrov.
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