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Beställ i höst – njut i vår!

Problemfria, praktiska och pålitliga – det är ingen slump att Buster är Nordens populäraste 

motorbåtar. När du köper en Buster får du en extremt säker och flexibel båt som täcker 

alla dina behov. Du får också möjlighet att skapa din egen drömbåt genom att skräddarsy 

allt från utrustning till exteriör. Lägg in din beställning på hösten så slipper du vårens 

orderrusch och kan ge dig ut på sjön direkt!

På vår hemsida kan du skapa din egen 

dröm-Buster virtuellt. Tjänsten ”Bygg din 

egen Buster” hjälper dig att välja precis den 

utrustning du behöver. Här kan du också 

jämföra olika tillbehör på ett överskådligt 

sätt. Så här skapar du din egen Buster i tre 

enkla steg: 

Välj lämplig Bustermodell och motor.1.

Lägg till ett eller flera tillbehör eller2.

hela tillbehörspaket.

Välj kulör på dekorranden samt typ av3.

ytbehandling och antifouling.

Tjänsten visar också rekommenderade 

detaljpriser på båt och tillbehör. Begär 

offert på hela Busterpaketet av din åter-

försäljare. Du kan göra ett sammandrag av 

det du planerat och posta eller mejla det. 

Avgifter för leverans och installation läggs 

till priset. Priserna kan variera mellan olika 

regioner och återförsäljare.

Bygg din egen Buster .............................3

Fem rationella skäl att välja Buster .......4

Tillbehörspaket .......................................6

Mångsidig användning .........................10

Buster och miljön .................................12

BUSTERSORTIMENTET

Buster Magnum Pro .............................14

Buster Magnum ....................................18

Buster XXL ............................................22

Buster XXL Cabin .................................26

Buster XL ..............................................30

Buster X ................................................34

Buster L ................................................38

Buster Lx ..............................................42

Buster M ...............................................46

Buster S och Scc ..................................50

Buster XS ..............................................54

Yrkesfolk och transport på trailer ........58

Återförsäljare .......................................60

INNEHÅLL
titta på säsongens nyheter

Buster Magnum, Buster XXL Cabin, 
Buster Lx, Buster M och Buster Scc! 

tillBehörspaket till Buster

Utrusta din nya båt –       
lätt som en plätt, se sidan

saMarBetspartner

Abloy®-hänglås används på 

de sju haven, på hundratusen-

tals insjöar och i alla världsdelar. 

Kvalitetslåset ingår också i 

Harbour, ett av tillbehörspaketen 

till Buster.

Bygg din egen Buster
www.buster.fi

6.

13.
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Buster är tillverkad av marinaluminium som gör båtfärden smidig 

och säker. Europas största tillverkare av aluminiumbåtar har 

den spetskunskap och erfarenhet som krävs för att ge dig en 

bekymmersfri fritid till sjöss. 

FeM rationella skäl
att välja Buster

aluminium är lättskött 

Som ägare till en Buster får du mer tid över 

att njuta fullt ut av båtlivet. Du slipper att 

tänka på service och underhåll. Vanligt 

vatten räcker oftast för att hålla båten ren 

utvändigt. Du kan spola sittbrunnen som 

även är självlänsande.

säker på sjön

Rejäla relingsräcken, stora halkfria däck och 

durkar gör det lätt att röra sig ombord. Med 

den rundade fören kan du köra alldeles intill 

en brygga. Busterbåtarna har en härdad 

låsögla som försvårar stölder och en varaktig 

märkning i form av ett skrovnummer i fören.

Den osänkbara Bustern har stabil gång också 

när den är ojämnt lastad. Buster XXL, liksom 

våra mindre modeller, flyter även om de blir 

helt vattenfyllda, förutsatt att de är rätt lastade. 

De inbyggda flytkropparna i sidorna suger inte 

upp vatten och håller båten på rätt köl. 

aluminium är hållbart

Med Buster gör du härliga strandhugg 

bland kobbar och skär. Marinaluminium 

är ett idealiskt material som är både lätt 

och hållbart – såväl på sjön som under 

trailertransport.

Marinaluminium är ett slitstarkt material som 

varken rostar, fräts, spricker eller ruttnar. 

Det blir heller inte skört, kan inte antändas och 

suger inte upp vatten. Materialet tål dessutom 

extrema temperaturer – från sträng kyla till 

200 graders värme. Långlivade Buster har ett 

bra bytesvärde. Vi lämnar en garanti på två 

plus fyra år på alla aluminiumskrov. Det säger 

också en del om Busters hållbarhet.

Bra köregenskaper

Genom de ergonomiskt utformade 

styrpulpeterna får du maximal körkomfort. 

Aluminiumskrovet bäddar för en behaglig färd 

även under de tuffaste förhållanden. Tack vare 

det lätta och optimalt utformade skrovet kan 

din Buster accelerera snabbt, även med en 

mindre och mer bränslesnål motor.  

Mångsidig användning

Resor till sommarstugan, utflykter, fisketurer 

eller vattensporter? Flexibel inredning och 

utrustning gör Buster lätt att variera efter 

behov. 
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Färdiga paket med 

kvalitetstillBehör –
lättare kan det inte bli!

Topprusta din Buster genom att välja tillbehörspaket som monteras 

direkt i vår fabrik. Våra tillbehör ökar komforten, användningsmöjligheterna 

och effektiviteten. Du kan dessutom välja ytbehandling och en annan 

skrovlack än standardkulören.

CANVAS 
Njut av din Buster i alla väder.

Paketet Canvas innehåller kapell till olika Bustermodeller. 

Våra kapell ger stora variationsmöjligheter och skyddar 

mot regn, blåst och sol. När kapellet inte används ligger det 

prydligt i en egen box och tar ingen extra plats. De flesta 

kapellboxarna fungerar också som praktiska stuvfack för 

långa grejor. För vissa Bustermodeller omfattar paketet även 

en dörr eller gardin mellan pulpeterna. En smart detalj som 

ger ett effektivt skydd mot fartvinden.

COMFORT
Bekväm och snygg sittbrunn redan vid beställningen.

Paketet Comfort ger dig optimal njutning redan på jungfruresan med din nya 

Buster. Comfort ger dig bekvämlighet in i minsta detalj; stoppade dynor sitter 

som en smäck på tofterna i sittbrunnen och ger interiören extra stilpoäng. 

Dynorna varierar i antal och utseende mellan de olika Bustermodellerna. För vissa 

Bustermodeller ingår också fjädrande stolstativ som ökar körkänslan för både 

förare och navigatör.

ENTERTAINMENT
Beställ en Buster med inbyggd underhållning.

Gör din Buster till din egen showbåt. Underhållningspaketet Entertainment finns som tillval till 

de större Bustermodellerna. Be att få det installerat redan då du beställer båten! En inbyggd 

radio/CD-spelare av hög kvalitet som utvecklats speciellt för båtmiljö ger dig älsklingsmusik och 

favoritprogram under hela säsongen. Våra fackmän installerar apparater och ledningar redan på 

fabriken så att du bara behöver koncentrera dig på musiken. Paketet omfattar även ett praktiskt 

extrabord, en detalj för ökad komfort.

FINISH
Ytbehandla din Buster redan på fabriken.

Paketet Finish innehåller antifouling av botten på din nya Buster för att förebygga botten 

växtlighet när din båt ligger i havet. Du kan enkelt välja ett paket där både lackering 

av skrovet och antifouling ingår. 

När du lägger till ett eller flera paket i beställningen är du 

säker på att tillbehören monteras av fackexperter. Med en 

helt färdigutrustad båt kan du fortare åka ut på böljan blå och 

få ut mer ut av båtsäsongen. 

För innehåll i paketen för olika Bustermodeller och 

tillgänglighet, se tabell på nästa uppslag. Besök vår hemsida 

www.buster.fi och bygg en virtuell modell av din egen Buster!

STYLE
Bekänn färg och välj kulör på din 
Buster.

Skrovet på varje modell från Buster M och uppåt är 

lackat i en viss standardkulör. Dessutom finns det 

ett antal valbara kulörer till de flesta modellerna. 

Titta i tabellen på nästa uppslag. På vår hemsida 

www.buster.fi kan du se de olika kulörerna. 

HARBOUR 
Var rädd om din fina båt och dina 
tillhörigheter.

Buster är inte bara en smart båt – det är också en klok 

investering med högt andrahandsvärde. Därför bör du satsa 

på vårt Harbour-paket redan när du köper båten. Kvalitetslås 

och råstark vajer från Abloy försvårar stöld och inbrott, 

oavsett om båten ligger i hemmahamnen eller en gästhamn. 

I paketet ingår även ett hamnkapell som är anpassat till de 

olika Bustermodellerna. Det skyddar din Buster 

och dina saker mot regn, sol och fågelspill. 

Kapellet hindrar att det faller ner skräp i båten 

och håller ovälkomna besökare borta.

NAVI 
Navigationsutrustning som är färdigmonterad och kalibrerad.

Paketet Navi hjälper dig att hålla kursen i alla lägen – även på främmande vatten. 

Fabriksmonterade tillbehör sparar både tid och kraft. När du hämtar din båt sitter 

navigationsutrustningen som gjuten på instrumentbrädan, monterad på rätt sätt. 

Mjukvaran och displayen till kartplottern konfigureras och testas av våra experter. 

Det enda du behöver göra är att ladda ner sjökort, knäppa på apparaten, välja språk 

och åka iväg. 

PERFORMANCE
Körkomfort av absolut 
toppklass.

Performance-paketet ger dig största möjliga 

körupplevelse, prestanda och ekonomi. 

På så sätt kan du få ut mer av din Buster. 

En justerbar tiltratt garanterar en bekväm 

och ergonomiskt riktig körställning. Med hjälp 

av ett trimplan kan du åstadkomma optimal 

manövrering, ekonomi och balans.

Bygg din egen Buster
www.buster.fi
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Bygg din egen Buster
www.buster.fi

Tillbehören i de olika paketen säljs också separat, med 

undantag av kartplottern. Dessutom finns det en mängd 

andra extra tillbehör till både de nya och de tidigare 

Bustermodellerna. Kontakta din återförsäljare för mer 

information eller gå in på www.buster.fi.

FaBriksMonteraDe tillBehörspaket till Buster 2011
PAKET/BÅTMODELLER M Lx L X XL XXL CABIN XXL MAGNUM MAGNUM PRO

NAVI 5" • • •
Kartplotter Raymarine A50D • • •
Kompass Silva C 58 Black • • •
Sensorstativ • • •
(Sjökort ingår inte.)

NAVI 6" • •
Kartplotter Raymarine A57D • •
Kompass Silva C 58 Black • •
Sensorstativ • •
(Sjökort ingår inte.)

NAVI 7" •
Kartplotter Raymarine A70D •
Kompass Silva 70 UN •
Sensorstativ •
(Sjökort ingår inte.)

NAVI 9" • •
Kartplotter Raymarine C90W • •
Kompass Silva 70 UN • •
Sjökort över kustvatten i Europa

NAVI 9" PLUS • •
Digital ekolodsmodul DSM30 • •
Sensor • •
Sensorstativ • •
NAVI 12" • •
Kartplotter Raymarine C120W • • Standard

Kompass Silva 70 UN • • Standard

Sjökort över kustvatten i Europa

NAVI 12" PLUS • • •
Digital ekolodsmodul DSM30 • • •
Sensor • • •
Sensorstativ • • •
NAVI 12" PRO PLUS • •
Radarkabel, RD418D 18" 4 kW Digital Radome • •
Digital ekolodsmodul DSM30    • •
Crossover-koppling • •
Sensor • •
Sensorstativ • •

FaBriksMonteraDe tillBehörspaket till Buster 2011
PAKET/BÅTMODELLER Scc S M Lx L X XL XXL CABIN XXL MAGNUM MAGNUM PRO

COMFORT • • • (1p) • • • • • • • •
Stoppad dyna till aktertoft • • • (1p) • • • • • •
Stoppad dyna till ryggstöd • • • (1p) • • • • • • •
Stoppad dyna till förtoft • •
Stoppad dyna till mittoft •
Stoppad dyna till sittbox/stuvbox (45 l) • • (1p) • •
Stoppad dyna till sittbox/stuvbox (70 l) • •
Stoppad dyna till box framför pulpeten • •
Stoppad dyna till sidotoft/spölåda • •
Stoppad dyna till ryggstöd på främre toften • •
Fjädrande stolstativ, 2 st. • • • • •
Extra mattor till kabinen •
Gardiner till sidofönstren •
CANVAS • • (2p) • • • • •
Sprayhood •
Akterkapell • • (2p) • • • •
Kapellbox • • (2p) • •
Dörr mellan pulpeterna • • (2p) •
Gardin mellan pulpeterna •
HARBOUR till båt utan kapellbox • • • • • • • •
Hamnkapell • • • • • • •
Låsvajer och Abloylås • • • • • • • •
Fästen för taljor, 3 st. • • • • • • • •
Pulpetkapell •
HARBOUR till båt med kapellbox • • •
Hamnkapell • • •
Låsvajer och Abloylås • • •
Fästen för taljor, 3 st. • • •
ENTERTAINMENT • • • •
Radio/CD-spelare Alpine, högtalare och antenn • • • •
Bord • • •
Fällbord •
PERFORMANCE • • •
Teleflex Seastar tiltratt • • •
Trimplan • • •
Handtag för passagerare i aktre sittbrunnen •
STYLE • • • • • •
Sea Blue Metallic Standard • • Standard • • •
Black Pearl Metallic • • • • • Standard

Deep Blue Metallic • • • • Standard •
Platinum Metallic • • • Standard • •
Navy Blue Metallic Standard Standard • • • •
Buster Orange Metallic • • • • • •
Night Black Matt Standard

FINISH

Antifouling • • • • • • • •
Lackering av skrovet och antifouling av bottnen • • • • • • •
1 p = med en pulpet
2 p = med två pulpeter
Tillgänglighet och innehåll i paketen kan variera mellan olika länder. Kontrollera det med din återförsäljare. 
Tillverkaren reserverar sig för förändringar i tillbehörspaketens innehåll på grund av begränsad tillgänglighet eller eventuella tekniska ändringar.
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en vän 
i vått och torrt

Bra prestanda, smarta tillbehör och flexibla interiörlösningar bäddar för 

ett aktivt båtliv på alla sätt. Med Buster har du en pålitlig följeslagare 

för långturer i skärgården, snabba dagsutflykter, fiske, vattenskidor och 

andra aktiviteter.

Eftersom marinaluminium är mycket hållbart får du en lång säsong 

med din Buster. Du kan börja tidigt på våren och fortsätta ända fram 

till senhösten. Var tredje Busterägare i Norden åker ut på sjön så sent 

som i november. 

Koncentrera dig på fisken och slipp oroa 

dig för att något går sönder eller smutsas 

ner. Buster är en perfekt båt för fiske 

med robusta egenskaper, rejält tilltagna 

sittbrunnar, smarta kapellösningar samt 

stadiga fästanordningar för fiskedon, 

spöhållare och en lång sittbox/spölåda som 

finns som tillval.

Busterbåtarna är rymliga och har en förträfflig 

prestanda som gör dem lämpliga för transporter 

av alla slag. Du kan lätt skapa mer lastutrymme 

i sittbrunnen efter behov. Båten håller sig stabil 

även om den är ojämnt lastad. 

Buster X är ett praktexempel på unik flexibili-

tet, en båt med otaliga variationsmöjligheter. 

Genom att ta loss sitt- och stuvboxar får du 

ordentligt med plats att stuva din last, 

fiskedon eller annan utrustning. Om du tar 

bort sittboxen/stuvboxen i aktern kan du 

använda båtens hela akterutrymme.

Aluminiumskrovet gör Buster stabil och 

lättstyrd, en stor fördel när du rör dig på 

främmande vatten. Du kan också köra båten 

helt nära land vid strandhugg. Med rejäla 

relingsräcken samt halkfria gångytor är det 

heller inga problem att gå i land.

Att färdas längre sträckor är inga problem 

i en pålitlig och lättmanövrerad båt. Pulpeter 

och säten med en genomtänkt ergonomi är 

detaljer som ökar körkomforten.

Busters fiffiga interiörlösningar är idealiska 

för ett sällskap som vill syssla med olika 

aktiviteter till sjöss. Variera inredningen med 

ett antal tillval som en eller två pulpeter, 

avtagbara sittboxar/stuvboxar och kapell av 

olika slag.
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Buster tillverkas med

 Miljön i Fokus
Buster vill ta tätpositionen också när det gäller miljö- och klimatfrågor. Vi strävar 

alltid efter att minimera miljöpåverkan vid tillverkningen, vid materialval och när 

vi utformar egenskaper för Busterbåtarna. 

hög andel returmaterial

Buster tillverkas av aluminium som till mer än 

80 procent består av returmaterial. Materialet 

kan i sin tur återvinnas. Även andra kon-

struktioner framställs av returmaterial. Till 

exempel görs plastdetaljerna av återvunnen 

rotationsgjuten termoplast. Vi sorterar allt 

användbart avfall från vår tillverkning och 

skickar det till återvinning.

ekonomiska i drift

Busterbåtarna är exceptionellt hållbara och 

långlivade. Det tjänar både båtägare och 

miljö på. Vid produktionen optimerar 

vi skrovformen och minimerar totalvikten. 

Båtarna har en utomordentlig prestanda 

också när motoreffekten och bränsleför-

brukningen ligger under genomsnittet. En 

lättviktig design sparar bränsle även när du 

transporterar Buster på trailer. 

nya BusterMoDeller 
inför säsongen

Buster Magnum: Klassiker i ny design ........18
Buster XXl Cabin: Robust allvädersbåt ...... 26
Buster lx: Fritidsflyt för hela familjen...........42
Buster M: Gammal favorit i ny tappning .......46
Buster scc: Fiskefarkost med mittpulpet .....50
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Buster Magnum pro | suverän i tuffa förhållanden.

Robust hållbarhet och topprestanda. Buster Magnum Pro är en slitstark 

båt för både arbete och fritid, som klarar högt ställda krav. Pulpeten 

sitter i mitten på denna okomplicerade och rymliga båt som tål extrema 

påfrestningar och erbjuder upplevelser utöver det vanliga. 

Längd 7,10 m | Bredd 2,40 m | Rek. motoreffekt 115–225 hk | Antal passagerare 6
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Båten har en targabåge framför mittpulpeten som1. 
standard. Där kan du montera en sprayhood mot
fartvind och stänk som tillval. I bågen finns det
också gott om plats att fästa annan utrustning.

Stadiga badplattformar med halkfri yta gör det2. 
bekvämt och säkert att utföra olika sysslor i
akterdelen av båten, ta sig ett dopp och kliva
ombord igen.

Vindrutan av härdat säkerhetsglas tål torkarna3. 
utan att repas. Med mittpulpet och rejält tilltagna
sittbrunnar är det lätt att röra sig ombord.

Det finns gott om stuvutrymme i aktertoften4. 
som är helt i aluminium. Bakom toften finns ett
sammanhängande låsbart fack över båtens hela
bredd. Där kan du stuva långa saker.

Rymliga och hållbara Magnum Pro har en bra5. 
prestanda för olika typer av transporter. Du kan
köra den fullastad redan med 150 hästkrafter.

På framsidan av mittpulpeten finns ett stuvut-6. 
rymme för större packning. Det ligger skyddat
under en toft som rymmer två personer.

En Raymarine C120W/12" flerfunktionsskärm7. 
ingår i standardutrustningen. Med tillbehörspa-
ketet Navi 12" Pro Plus bygger du ut den till ett
professionellt navigationssystem som innehåller
radar och ekolod.

Båtens optimala skrovform gör den stadig och8. 
lätt att manövrera även i hög fart. Med maximal
motoreffekt kommer du upp i en topphastighet
på 50 knop.

Magnum Pro är ett robust och tåligt redskap9. 
som klarar de tuffaste förhållanden under en
lång båtsäsong. En smäcker skönhet trots att
den har en relingshöjd på nästan 90 cm. 

Buster Magnum pro
Buster Magnum Pro är den första båten för professionella 

användare i Buster Pro Series. Både mittpulpeten i aluminium och 

aktertoften lämnar fria ytor på sidorna. Du kan utan problem röra 

dig överallt i båten, hantera fiskedon, transportera last, angöra en 

brygga och gå i land. 

Magnum Pro lyder din minsta vink och uppför sig stabilt och 

sjövärdigt under gång. Båten har en stor bränsletank och ett snålt 

skrov som gör att du kan köra upp till 240 sjömil på en enda tank*.

* Med en utombordsmotor på 150 hk, tank på 250 l, marginal på 10 % och förbrukning på 0,9 l/sjömil. 

inredning

Buster Magnum Pro

Total längd 7,10 m

Största bredd 2,40 m

Vikt 1 045 kg*

V-bottenvinkel 20 grader

Antal pers./lastkapacitet 6/450 kg**

Maximal motoreffekt 225 hk

Akterspegelns höjd 635 mm

Motorns rigglängd Extra lång

Konstruktionskategori C***

* Vikten på en fabriksutrustad båt utan tillvalsutrustning och motor. 

** En passagerare antas väga 75 kg. 

*** C = kust, vindstyrka ≤ 10,8–13,8 m/s (6 Beaufort), hög våghöjd ≤ 2 m. 

(Våghöjden beräknad på medeltalet av den högsta tredjedelen av alla våghöjder uppmätta på vattenområdet.)

Standardutrustning Tillval, bland annat Tillvalspaket

Hydraulisk styrning Låsbara boxar för ankare och linor, 2 st. Fjädrande stolstativ Navi 12" Plus

Kartplotter Raymarine C120W Lanternor Sprayhood Navi 12" Pro Plus

Kompass Silva 70 UN Mast för strålkastare Pulpetkapell Comfort 

Mittpulpet och targabåge Batteribox Stoppade toftdynor Harbour

Vindruta av härdat glas Huvudströmbrytare Båge för t.ex. vattenskidor Canvas

Vindrutetorkare Plats för radio/CD-spelare Bord Entertainment 

Sidodörrar till mittpulpet, 2 st. Eldsläckare Trimplan Performance

Stuvfack under toft framför pulpeten Självläns för regnvatten Givarstativ för ekolod Finish (antifoulingbehandling av bottnen)

Badplattformar och badstege Manuell länspump

Fast bränsletank, 250 l Automatisk länspump

Relingsräcken och knapar av syrafast stål

Dekorrand på Buster 
Magnum pro 

Det är en matt lack. Vi har försökt 

återge kulören så nära verkligheten 

som trycktekniken tillåter.

Innehåll i paketen, se sidorna 8–9. Kontakta din återförsäljare för en 

komplett katalog över utrustning eller gå in på www.buster.fi.
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Antal personer

prestanda

225 hk

200 hk

150 hk
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Mer information: www.busterboats.se

Buster Magnum | klassiker i ny design.

Om du bara nöjer dig med det bästa – välj en klassiker. Den representativa 

pärlan Buster Magnum är perfekt för dig som har höga anspråk på en 

allroundbåt för utflykter, fiskefärder och andra sjöturer. Säsongen 

2011 styr den ut till havs maffigare, elegantare och 

komfortablare än någonsin!

Längd 6,90 m | Bredd 2,40 m | Rek. motoreffekt 100–225 hk | Antal passagerare 8
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Mer information: www.busterboats.se

Buster Magnum
Efter en ansiktslyftning är Buster Magnum snyggare, mer 

bekväm och praktisk än någonsin. Föraren har fått ny styrpulpet 

med bättre förvaringsutrymmen och plats för installation av en 

flerfunktionsskärm på 12 tum. 

Aktersoffan har fått en ny utformning och fungerar också som ett 

praktiskt förvaringsfack för långa attiraljer. Båten har vuxit en aning 

på längden och ståtar numera med en helt ombyggd akterspegel 

med generösa badplattformar, samt låsbart stuvfack för ankare 

och linor. Tanklocket döljs diskret under locket till detta stuvfack.

Fa
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p

Antal personer

prestanda Buster Magnum

Total längd 6,90 m

Längd i vattenlinjen 5,65 m

Största bredd 2,40 m

Bredd i vattenlinjen 1,83 m

Vikt 928 kg*

Fribordshöjd, obelastad 0,86 m

Djupgående 0,36 m

Flytkroppsvolym 1 000 l

V-bottenvinkel 20 grader

Antal pers./lastkapacitet 8/600 kg**

Maximal motoreffekt 225 hk

Akterspegelns höjd 635 mm

Motorns rigglängd Extra lång

Konstruktionskategori C***

Standardutrustning Tillval, bland annat Tillvalspaket 

Hydraulisk styrning Låsbara boxar för ankare och linor, 2 st. Kompass Silva 70 UN Navi 12"

Styrbords och babords pulpet Lanternor Targabåge Navi 12" Plus

Vindruta av härdat glas Mast för strålkastare Spöhållare till targabåge Comfort

Styrbords vindrutetorkare Batteribox Båge för t.ex. vattenskidor Harbour

Stolar och överdrag, 2 st. Huvudströmbrytare Ställ för wakeboard Canvas

Stuvutrymme framför pulpeten Eldsläckare Stoppade dynor Entertainment

Sidotoft/spölåda Självläns för regnvatten Akterkapell Performance

Badplattform och badstege Manuell länspump Hamnkapell Finish

Fast bränsletank, 170 l Automatisk länspump Trimplan

Relingsräcken och knapar av syrafast stål Fjädrande stolstativ

Bord

Sensorstativ

Magnum kombinerar generösa utrymmen med1. 
smäckra och sportiga linjer.

Båten accelererar smidigt och rör sig stadigt2. 
även i hög fart.

Akterspegeln har byggts om och rymmer stora3. 
och säkra badplattformar. Fiske och andra
fritidsaktiviteter får helt nya dimensioner. 

En längsgående sidotoft sträcker sig från fören4. 
till pulpeten i den rymliga sittbrunnen. Under den
finns en rejäl spölåda. En tvådelad dörr mellan
pulpeterna ger lä för fartvinden i sittbrunnen.

Fem till sex personer får plats under det5. 
delbara kapellet som kan anpassas efter
olika förhållanden. En praktisk stuvbox för
kapellet fungerar också som förvaringsfack för
långa prylar. 

Med halkfria gångytor och andra bra inred-6. 
ningsdetaljer är det lätt att röra sig ombord.

Nya stadiga räcken och knapar av syrafast stål7. 
ger ökad säkerhet.

Akterpartiet innehåller även badplattform, 8. 
badstege, ankarboxar och plats för vattenskid-
båge. Bågen är tillval.

En skön och sittvänlig förarstol, manöverdon9. 
som har en genomtänkt placering och en stor
och skyddande vindruta ger god körkänsla. Det
finns gott om stuvutrymme under pulpeterna.

Magnum är alltid lätt att manövrera och glider10. 
mjukt genom vattnet med en rejäl motor. 

valbara 
skrovlack

Dekorrand på 
Buster Magnum

Vi har försökt återge färgerna så nära 

verkligheten som trycktekniken tillåter.

Innehåll i paketen, se sidorna 8–9. Kontakta din återförsäljare för en 

komplett katalog över utrustning eller gå in på www.buster.fi.

* Vikten på en fabriksutrustad båt utan tillvalsutrustning och motor. 

** En passagerare antas väga 75 kg. 

*** C = kust, vindstyrka ≤ 10,8–13,8 m/s (6 Beaufort), hög våghöjd ≤ 2 m. 

(Våghöjden beräknad på medeltalet av den högsta tredjedelen av alla våghöjder uppmätta på vattenområdet.)

225 hk 

200 hk 

150 hk 

115 hk 

100 hk

inredning
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Mer information: www.busterboats.se

Buster XXl  |  styrka, svängrum och stil. Längd 6,35 m | Bredd 2,4 m | Rek. motoreffekt 90–150 hk | Antal passagerare 7

Även ett större sällskap har gott om plats för en aktiv samvaro ombord 

på Buster XXL. Båten har väl tilltagna utrymmen som lätt kan varieras. 

Med sin sportiga prestanda och en uppsjö av tillval är den som klippt 

och skuren för alla slags aktiviteter – transporter, utflykter, fisketurer 

och vattenaktiviteter.
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Mer information: www.busterboats.se

Buster XXl

Buster XXL har både snygga linjer och suveräna1. 
köregenskaper. Skrovkulören Deep Blue Metallic
gör den till något extra.

Den generösa sittbrunnen är som gjord för2. 
umgänge. Här finns gott om plats att röra sig. 
Det praktiska bordet som ingår i tillvalspaketet
Entertainment ökar komforten och trivseln
ytterligare.

Både stolen och manöverdonen vid styrpulpeten3. 
är ergonomiskt utformade. Båten på bilden
är utrustad med tillvalspaketet Navi. Största
plotterskärmen är 9 tum.

Du tar snabbt fram fendrar, ankare och linor från4. 
stuvfacken i aktern. Locket till bränsletanken
döljs diskret under locket till en av boxarna.

Med avtagbara tofter/förvaringsboxar samt en vändbar och avtagbar aktersoffa kan 

du ändra interiören eller skapa mer plats i sittbrunnen. De bastanta badplattformarna 

har fått mycket beröm, tack vare dem är det lätt att röra sig och utföra olika sysslor i 

akterdelen av båten. 

Sätt dig vid den ergonomiskt utformade styrpulpeten och känn hur båten accelererar 

utan minsta tvekan! Den går stadigt med en stark motor på 150 hästkrafter. 

Aktersoffan kan göras om till ett soldäck när den5. 
kompletteras med en solbädd och matchande
madrass. Båda fås som tillval. Soffan kan skjutas
framåt och fungerar också som stuvutrymme. 

En praktisk vattenskidbåge finns som tillval. Den6. 
fungerar dessutom som ett extra grabbräcke. 
Stora badplattformar med halkfri yta är praktiska
när du ska hoppa i vattnet – och ta dig upp igen.

I tillvalsutrustningen ingår ett tvådelat kapell som7. 
kan anpassas för olika väderförhållanden. 

Fördäck och trappavsats med halkfri yta samt8. 
stadiga stävräcken gör det bekvämt att stiga i
och ur båten även i busväder. 

I en säker, stabil och rymlig båt kan du röra dig9. 
obehindrat och ägna dig åt olika aktiviteter. 
Aktersoffan kan tas bort vid behov och ge dig
mer plats för till exempel last eller fiskedon i
sittbrunnen.

Buster XXL

Total längd 6,35 m

Längd i vattenlinjen 5,05 m

Största bredd 2,40 m

Bredd i vattenlinjen 1,95 m

Vikt 850 kg*

Fribordshöjd, obelastad 0,75 m

Djupgående 0,35 m

Flytkroppsvolym 1 004 l

V-bottenvinkel 20 grader

Antal pers./lastkapacitet 7/525 kg**

Maximal motoreffekt 150 hk

Akterspegelns höjd 635 mm

Motorns rigglängd Extra lång 

Konstruktionskategori C*** 

Standardutrustning Tillval, bland annat Tillvalspaket 

Hydraulisk styrning Låsbara boxar för ankare och linor, 2 st. Kompass Silva 70 UN Navi 7"

Styrbords styrpulpet Mast för strålkastare Båge för t.ex. vattenskidor Navi 9"

Babords pulpet Lanternor Ställ för wakeboard Navi 9" Plus

Vindrutor av härdat glas Batteribox Solbädd och madrass Comfort

Styrbords vindrutetorkare Huvudströmbrytare Sittbox/stuvbox Canvas

Dörr mellan pulpeterna Plats för radio/CD-spelare Stoppade dynor till sittbox/stuvbox Harbour

Räcksats och stävräcken Eldsläckare Akterkapell Entertainment

Stolar och överdrag, 2 st. Självläns för regnvatten Hamnkapell Performance

Skjutbar aktersoffa Automatisk länspump Trimplan Finish

Badplattform och badstege Fjädrande stolstativ

Fast bränsletank, 155 l Sittdynor till aktersoffa

Bord

Sensorstativ

* Vikten på en fabriksutrustad båt utan tillvalsutrustning och motor. 

** En passagerare antas väga 75 kg. 

*** C = kust, vindstyrka ≤ 10,8–13,8 m/s (6 Beaufort), hög våghöjd ≤ 2 m. 

(Våghöjden beräknad på medeltalet av den högsta tredjedelen av alla våghöjder uppmätta på vattenområdet.)

Vi har försökt återge färgerna så nära 

verkligheten som trycktekniken tillåter.

Dekorrand till 
Buster XXl

valbara skrovlack

Innehåll i paketen, se sidorna 8–9. Kontakta din återförsäljare för en mer 

utförlig katalog över utrustning eller gå in på www.buster.fi.

prestanda
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Antal personer

150 hk 

115 hk 

90 hk 

inredning
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Mer information: www.busterboats.se

Buster XXl Cabin  |  Bekymmersfri allvädersbåt. Längd 6,60 m | Bredd 2,40 m | Rek. motoreffekt 115–150 hk | Antal passagerare 7

Nya Buster XXL Cabin tar dig på utflykter och fiske kring sommarstugan 

i alla väder. Båtens signum är en mittkabin med fri passage från för till 

akter som ger plats för många passagerare. Elegant och välutrustad, 

och passar alla typer av väder och båtliv – nöjesåkning, 

fritidsaktiviteter och transporter.
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Mer information: www.busterboats.se

Buster XXl Cabin

Skrovet på Buster XXL Cabin har ett gediget1. 
utförande som garanterar goda köregenskaper
i ur och skur. 

Kabinen har en låsbar glasdörr i ett stycke2. 
som öppnas utåt mot fören med ett enkelt
handgrepp.

Med ordentliga stävräcken av syrafast stål samt3. 
halkfri trappavsats och durk i sittbrunnen är det
en enkel match för både barn och vuxna att gå
ombord. 

Båten är ekonomisk i drift och har en fast4. 
bränsletank på 155 liter. Du kör många sjömil
med en full tank.

Ett stort utflyktssällskap med packning får lätt5. 
plats i båten.

Buster XXL Cabin är en riktig universalbåt med bland annat 

flera fästanordningar för fiskedon och annan extra utrustning. 

Den planar lekande lätt och har en bra prestanda även 

när motoreffekten och bränsleförbrukningen ligger under 

genomsnittet. Sikten från förarplatsen är utmärkt också när 

du kör i mörker. 

Interiören är utformad så att passagerarna färdas bekvämt och 

kan röra sig fritt i hela båten. Det går också lätt att förflytta sig 

från för till akter via skarndäcken. Fällbara tofter i sittbrunnen 

lämnar fritt utrymme på båda sidor när du till exempel vill fiska. 

Överbyggnaden är av armerad plast, medan slitytorna är av hållbar 

och stryktålig aluminiumplåt.

Styrpulpeten är ergonomiskt utformad för6. 
maximal körkomfort vid längre utflykter. Den
har ett färdigt stativ för en flerfunktionsskärm
på 12 tum. 

Du kan lugnt gå från för till akter på utsidan av7. 
båten. Skarndäcken är halkfria och kabintaket
har grabbräcken. 

Ståhöjd i kabinen ger god sikt åt alla håll. Både8. 
kabintaket och den stora takluckan har tonat
glas som ger ljus och rymd. 

Kabinen har en fast bakvägg med skjutdörr. De9. 
fällbara tofterna lämnar fritt utrymme på bägge
sidor och mer plats att röra sig. I aktern finns
plats för djuprigg och planerbord.

Fem–sex personer får ledigt plats i kabinen10. 
som har fri passage. På natten kan kojer för två
personer bäddas i kabinen. Det finns förberedd
installation av värmare och kylskåp i båten.

Buster XXL Cabin

Total längd 6,60 m

Längd i vattenlinjen 5,05 m

Största bredd 2,40 m

Bredd i vattenlinjen 1,95 m

Vikt 1 085 kg*

Fribordshöjd, obelastad 0,79 m

Djupgående 0,35 m

V-bottenvinkel 20 grader

Antal pers./lastkapacitet 7/525 kg**

Maximal motoreffekt 150 hk

Akterspegelns höjd 635 mm

Motorns rigglängd Extra lång

Konstruktionskategori C***

Standardutrustning Fabriksmonterade tillval, bland annat Tillvalspaket

Hydraulisk styrning Fast bränsletank, 155 l Värmare, Webasto 2000 Navi 9"

Relingsräcken och knapar av syrafast stål Belysning i kabinen Båge för t.ex. vattenskidor Navi 9" Plus

Stolar, 2 st. Lanternor och mast för strålkastare Gångljus/ankarljus, 2 st. Navi 12"

Låsbara kabindörrar i för och akter Förmontering av värmare Babords vindrutetorkare Navi 12" Plus

Taklucka och takfönster Plats för radio/CD-spelare Kapell till sittbrunnen i aktern Navi 12" Pro Plus

Vindrutor, styrbord och babord Batteribox Mörkläggningsgardiner Comfort

Styrbords vindrutetorkare Huvudströmbrytare Extra mattor under tofterna i kabinen Entertainment

Targabåge för utrustning på taket Trimplan Kopplingsdelar och kablar till dubbelbatteri

Stoppade dynor till aktertofterna i kabinen Eldsläckare

Kojer Sittbrunnar med självläns

Gångmatta till kabinen Manuell länspump

Fällbara tofter i aktern Automatisk länspump

Badplattform och badstege

* Vikten på en fabriksutrustad båt utan tillvalsutrustning och motor. 

** En passagerare antas väga 75 kg. 

*** C = kust, vindstyrka ≤ 10,8–13,8 m/s (6 Beaufort), hög våghöjd ≤ 2 m. 

(Våghöjden beräknad på medeltalet av den högsta tredjedelen av alla våghöjder uppmätta på vattenområdet.)

Innehåll i paketen, se sidorna 8–9. Kontakta din återförsäljare för en mer 

utförlig katalog över utrustning eller gå in på www.buster.fi.

prestanda
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115 hk 

inredning
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Mer information: www.busterboats.se

Buster Xl  |  en stor liten multibåt. Längd 5,60 m | Bredd 2,17 m | Rek. motoreffekt 60–115 hk | Antal passagerare 7

Buster XL har praktiskt taget samma egenskaper som de större 

modellerna, men är mer kompakt och har snäppet lägre motoreffekt. 

Okomplicerad, pålitlig och rymlig för dig som vill få ut det mesta 

av båtlivet med ett mer ekonomiskt alternativ. Prestandan 

räcker mer än väl till för nöjesåkning, olika aktiviteter 

och transporter.
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Mer information: www.busterboats.se

Buster Xl
Rymliga och praktiska Buster XL tävlar i samma klass som de stora 

Bustermodellerna när det gäller egenskaper.  Med sina genomarbetade 

detaljer möter den dina behov oavsett om du är ute efter en pålitlig arbetsbåt 

eller en lyxig nöjesfarkost. 

Båten har en ergonomiskt utformad styrpulpet för bästa förarkomfort. Den rör 

sig lätt, säkert och stabilt. Hydraulstyrning gör åkturen ännu behagligare.  
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Antal personer

prestanda

Sidotoften på bilden 

fås som tillval.

Praktiska stuvboxar för ankare och linor1. 
finns i aktern. 

Styrpulpeten är utformad för att ge god2. 
körergonomi. 

Båten lyder din minsta vink och uppför sig alltid3. 
som den ska. 

Framdelen på kapellet går att öppna. 4. 
Speciellt bra när du ska styra in mot en strand
eller brygga. 

Stuvfacken är lätta att öppna och stänga, en av5. 
många väl genomtänkta detaljer.

Under den ena pulpeten finns bland annat6. 
strömuttag, bra stuvutrymmen och plats för
installation av en 6 tums kartplotter. 

Pulpeterna är väl skyddade. De bekväma7. 
stolarna ökar körkomforten för både
förare och navigatör. 

Aktersoffan kan tas bort så det blir mer8. 
plats att röra sig och syssla med olika
aktiviteter ombord.

En dörr mot sittbrunnen ger bättre9. 
vindskydd. Den rullas ner när den
inte behövs.

Med halkfritt fördäck och trappsteg ner till10. 
sidotoften samt greppvänliga stävräcken blir
det lättare att stiga i och ur båten.

Buster XL

Total längd 5,60 m

Längd i vattenlinjen 4,64 m

Största bredd 2,17 m

Bredd i vattenlinjen 1,66 m

Vikt 591 kg*

Fribordshöjd, obelastad 0,72 m

Djupgående 0,30 m

Flytkroppsvolym 815 l

V-bottenvinkel 19 grader

Antal pers./lastkapacitet 7/525 kg**

Maximal motoreffekt 115 hk

Akterspegelns höjd 510 mm

Motorns rigglängd Lång 

Konstruktionskategori C***

Standardutrustning Tillval, bland annat Tillvalspaket

Hydraulisk styrning Batteribox Kompass Silva 58C Navi 6"

Styrpulpet, vindruta och relingsräcke Huvudströmbrytare Targabåge Comfort

Babords pulpet, vindruta och relingsräcke Eldsläckare Spöhållare till targabåge Canvas

Räcksats och stävräcken Självläns för regnvatten Båge för t.ex. vattenskidor Harbour

Stolar och överdrag, 2 st. Automatisk länspump Ställ för wakeboard Finish

Badstege Sittbox/spölåda

Fast bränsletank,100 l Akterkapell 

Boxar för ankare och linor, 2 st. Dörrgardin 

Mast för strålkastare Hamnkapell

Lanternor Trimplan

Fjädrande stolstativ

Bord

Sensorstativ

Stoppade dynor
* Vikten på en fabriksutrustad båt utan tillvalsutrustning och motor. 

** En passagerare antas väga 75 kg. 

*** C = kust, vindstyrka ≤ 10,8–13,8 m/s (6 Beaufort), hög våghöjd ≤ 2 m. 

(Våghöjden beräknad på medeltalet av den högsta tredjedelen av alla våghöjder uppmätta på vattenområdet.)

Vi har försökt återge färgerna så nära 

verkligheten som trycktekniken tillåter.

Dekorrand på 
Buster Xl

valbara skrovlack

Innehåll i paketen, se sidorna 8–9. Kontakta din återförsäljare för en 

mer utförlig katalog över utrustning eller gå in på www.buster.fi.

115 hk 

100 hk 

80 hk 

60 hk

inredning
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Mer information: www.busterboats.se

Buster X  |  lika cool i alla lägen. Längd 5,15 m | Bredd 2,06 m  | Rek. motoreffekt 50–80 hk | Antal passagerare 7

Buster X ligger i framkant när det gäller funktion och flexibilitet. Med sina 

avtagbara sittboxar och stuvboxar anpassar den sig efter dina skiftande 

behov oavsett om du ska ut och fiska, transportera last, åka 

till sommarstugan eller göra en dagsutflykt. 
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Mer information: www.busterboats.se

Buster X
Buster X har fått en ny dekorrand i kulören Sea Blue Metallic och har dessutom 

en mängd smarta detaljer som ökar komfort och trivsel. Njut av hur lätt och mjukt 

båten rör sig med 80 hästkrafter som arbetar i motorn. Om du främst ska göra 

åkturer med familjen klarar du dig bra med en motor på 60 hästkrafter. 
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prestanda
Buster X

Total längd 5,15 m 

Längd i vattenlinjen 4,14 m

Största bredd 2,06 m

Bredd i vattenlinjen 1,60 m

Vikt 480 kg*

Fribordshöjd, obelastad 0,70 m

Djupgående 0,30 m

Flytkroppsvolym 657 l

V-bottenvinkel 18 grader

Antal pers./lastkapacitet 7/525 kg**

Maximal motoreffekt 80 hk

Bränsletankens volym 72 l

Akterspegelns höjd 510 mm

Motorns rigglängd Lång

Konstruktionskategori C*** 

Standardutrustning Tillval, bland annat Tillvalspaket

NFB-kabelstyrning Lanternor Kompass Silva 58C Navi 6"

Styrpulpet, vindruta och relingsräcke Batteribox Dörr mellan pulpeterna Comfort

Babords pulpet, vindruta och relingsräcke Huvudströmbrytare Båge för t.ex. vattenskidor Canvas

Räcksats och babords stävräcke Eldsläckare Ställ för wakeboard Harbour

Stolar och överdrag, 2 st. Självläns för regnvatten Stoppade dynor Finish

Sittbox framför styrbords pulpet Automatisk länspump Bord

Sidotoft/spölåda Styrbords stävräcke

Badstege Akterkapell och kapellbox

Fast bränsletank, 72 l Hamnkapell

Mast för strålkastare Sensorstativ

* Vikten på en fabriksutrustad båt utan tillvalsutrustning och motor. 

** En passagerare antas väga 75 kg. 

*** C = kust, vindstyrka ≤ 10,8–13,8 m/s (6 Beaufort), hög våghöjd ≤ 2 m. 

(Våghöjden beräknad på medeltalet av den högsta tredjedelen av alla våghöjder uppmätta på vattenområdet.)

Det halkfria däcket gör det lätt att gå ombord. 1. 
Under förpiksluckan finns ett rejält stuvutrymme.

Den fasta bränsletanken rymmer 72 liter som2. 
räcker till många långa utflykter och transporter.

Båten har gott om plats i sittbrunnen, en låg3. 
planingströskel samt en säker och stabil gång. 
Allt är upplagt för en härlig båtupplevelse.

En dörr mellan pulpeterna ger skydd under4. 
båtfärden. Den ingår i paketet Canvas. 

Det går snabbt att packa in kapellet i det snygga5. 
och praktiska fodralet som också fungerar som
stuvutrymme.

Bekväma, justerbara och roterande stolar bidrar6. 
till komforten och gör det lätt att röra sig överallt
i båten.

Tack vare det robusta aluminiumskrovet7. 
kan du tryggt köra nära strandklipporna när
du ska gå i land. Det halkfria däcket och
stadiga relingsräcken gör jobbet enklare för
hoppilandkallen.

Det fina med kapellet är att sidorna kan tas bort8. 
och akterväggen rullas ner. 

När du tar bort sittboxar och stuvboxar blir det9. 
rejält med plats för last i båten.

Buster X är stabil och lätt att manövrera. Du kan10. 
tryggt köra båten ensam och fiska från den.

Innehåll i paketen, se sidorna 8–9. Kontakta din återförsäljare för en mer 

utförlig katalog över utrustning eller gå in på www.buster.fi.

Vi har försökt återge färgerna 

så nära verkligheten som 

trycktekniken tillåter.

Dekorrand på 
Buster X

valbara skrovlack

80 hk 

70 hk 

60 hk 

50 hk

inredning
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Mer information: www.busterboats.se

Buster l  |  en evergreen med allt på rätt ställe. Längd 5,04 m | Bredd 1,98 m | Rek. motoreffekt 30–50 hk | Antal passagerare 6

Buster L håller ställningen som Nordens populäraste motorbåt 

år ut och år in. Välutrustad, rymlig och ekonomisk med många 

användningsmöjligheter. Ett komplett paket för alla typer av aktivt 

båtliv – för stugan, utflykter, fiske och andra fritidsaktiviteter.
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Mer information: www.busterboats.se

Buster l

Ett praktiskt akterkapell med ljusinsläpp kan fås1. 
som tillval till modellen med dubbla pulpeter.

I modellen med en pulpet finns det plats för fler2. 
passagerare och transport av långa grejor. 

Båten är enkel att manövrera, planar lekande lätt3. 
och håller sig stabil i alla lägen. 

En lättstyrd båt med en generöst tilltagen4. 
sittbrunn och höga sidor ger bra komfort och
ökad säkerhet under båtresan. 

Buster L har ett optimalt skrov, bra lastkapacitet och höga sidor 

för bättre säkerhet. Avgörande egenskaper för en båt som ska 

vara till både nytta och nöje. Kapellet på lättmanövrerade Buster 

L släpper in ljus. En praktisk detalj i alla lägen. Båten har en låg 

planingströskel och håller sig stabil både under gång och när den 

ligger stilla. 

Modellen med en pulpet erbjuder ordentliga utrymmen för fiske 

och transporter. I modellen med dubbla pulpeter får de som sitter 

i aktern ett extra skydd mot fartvinden. Ännu mer komfortabelt blir 

det med en dörr emellan, som ingår i tillbehörspaketet Canvas.  

När du tar bort sitt- och stuvboxarna framför5. 
pulpeterna blir det mer utrymme i fören.

Fördäck och trappavsats med halkfri yta samt6. 
ett greppvänligt stävräcke gör det lätt att stiga i
och ur båten.

Du kan få en stor sidotoft till fören som tillval. 7. 
Den fungerar dessutom som stuvfack.

En lätt trailer utan broms räcker för att8. 
transportera Buster L.

Som tillval finns en dörr för utrymmet mellan9. 
pulpeterna. Den ger ett utmärkt skydd mot
fartvinden.

Med bra sikt och optimalt placerade manöver-10. 
reglage är det ett sant nöje att köra Buster L. 
Styrpulpeten har plats för installation av kom-
pass och kartplotter som ingår i tillbehörspake-
tet Navi 5".

Sidotoften på den 

undre skissen fås 

som tillval till båda 

pulpetmodellerna 

av Buster L. 

Buster L

Total längd 5,04 m

Längd i vattenlinjen 4,40 m

Största bredd 1,98 m

Bredd i vattenlinjen 1,58 m

Vikt 368/375 kg*

Fribordshöjd, obelastad 0,64 m

Djupgående 0,29 m

Flytkroppsvolym 550 l

V-bottenvinkel 16 grader

Antal pers./lastkapacitet 6/450 kg**

Maximal motoreffekt 50 hk

Akterspegelns höjd 510 mm

Motorns rigglängd Lång

Konstruktionskategori C*** 

Standardutrustning Tillval, bland annat Tillvalspaket 

Kabelstyrning Batteribox Kompass Silva 58C Navi 5"

Räcksats och babords stävräcke Huvudströmbrytare Babords pulpet och sittbox/stuvbox (modell L1) Comfort

Styrpulpet, vindruta och relingsräcke Eldsläckare Stoppade dynor Canvas (L2)

Babords pulpet, vindruta och relingsräcke (L2) Självläns för regnvatten Dörr mellan pulpeterna Harbour 

Sittboxar framför pulpeten Automatisk länspump Sidotoft/spölåda Finish

Badstege Båge för t.ex. vattenskidor

Mast för strålkastare Akterkapell 

Lanternor Hamnkapell

Sensorstativ

* Vikten på en fabriksutrustad båt utan tillvalsutrustning och motor. 

** En passagerare antas väga 75 kg. 

*** C = kust, vindstyrka ≤ 10,8–13,8 m/s (6 Beaufort), hög våghöjd ≤ 2 m. 

(Våghöjden beräknad på medeltalet av den högsta tredjedelen av alla våghöjder uppmätta på vattenområdet.)

Vi har försökt återge färgerna så nära 

verkligheten som trycktekniken tillåter.

Dekorrand på 
Buster l

valbara skrovlack

Innehåll i paketen, se sidorna 8–9. Kontakta din återförsäljare för en mer 

utförlig katalog över utrustning eller gå in på www.buster.fi.

Fa
rt

, k
n
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p

Antal personer

prestanda

50 hk

40 hk

30 hk

inredning
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Mer information: www.busterboats.se

Buster lx  |  rena nöjesplatsen för hela familjen! Längd 5,04 | Bredd 1,98 | Rek. motoreffekt 40–60 hk | Antal passagerare 6

Nya Buster Lx erbjuder bästa tänkbara båtkomfort i sin storleksklass för 

hela familjen. En ombonad sittbrunn för fem personer bäddar för en trevlig 

samvaro till sjöss. Den kan täckas över med ett kapell som finns som tillval. 

Med upp till 60 hästkrafter bakpå blir det full fräs på de 

gemensamma vattenaktiviteterna!
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Mer information: www.busterboats.se

Vi har försökt återge färgerna så nära 

verkligheten som trycktekniken tillåter.

Dekorrand på 
Buster lx 

valbara 
skrovlackBuster lx

Pulpeterna i Buster Lx har separata stolar som sitter lite längre 

fram än på basmodellen L. Tillsammans med aktertoften bildar de 

en trivsam sittbrunn. En dörr mellan pulpeterna och ett kapell över 

sittbrunnen skyddar mot stänk. Båda kan fås som tillval. 

Buster Lx

Total längd 5,04 m

Längd i vattenlinjen 4,40 m

Största bredd 1,98 m

Bredd i vattenlinjen 1,58 m

Vikt 410 kg*

Fribordshöjd, obelastad 0,64 m

Djupgående 0,29 m

Flytkroppsvolym 582 l

V-bottenvinkel 16 grader

Antal pers./lastkapacitet 6/450 kg**

Maximal motoreffekt 60 hk

Akterspegelns höjd 510 mm

Motorns rigglängd Lång 

Konstruktionskategori C***

Standardutrustning Tillval, bland annat Tillvalspaket

NFB-kabelstyrning Batteribox Kompass Silva 58C Navi 5"

Relingsräcken och babords stävräcke Huvudströmbrytare Dörr mellan pulpeterna Comfort

Styrpulpet, vindruta och relingsräcke Eldsläckare Sittbox/stuvbox Canvas

Babords pulpet, vindruta och relingsräcke Självläns för regnvatten Sidotoft/spölåda Harbour

Stolar och överdrag, 2 st. Automatisk länspump Båge för t.ex. vattenskidor Finish

Badstege Akterkapell och kapellbox

Fast bränsletank, 53 l Hamnkapell

Mast för strålkastare Sensorstativ

Lanternor Stoppade dynor

* Vikten på en fabriksutrustad båt utan tillvalsutrustning och motor. 

** En passagerare antas väga 75 kg. 

*** C = kust, vindstyrka ≤ 10,8–13,8 m/s (6 Beaufort), hög våghöjd ≤ 2 m. 

(Våghöjden beräknad på medeltalet av den högsta tredjedelen av alla våghöjder uppmätta på vattenområdet.)

Stabila Lx har en ombonad sittbrunn med höga1. 
sidor där även familjens yngsta Busterfantaster
färdas tryggt.

Med en interiör som är skapad för samvaro, 2. 
ett bra tillvalssortiment och en motor på
60 hästkrafter har du en idealisk båt för
fritidsaktiviteter och utflykter.

En båt av hållbar marinaluminium ger fler3. 
möjligheter till upplevelser av olika slag. Du kan
till exempel tryggt göra strandhugg på klippor
och skär.

Bara att kliva i land via det halkfria fördäcket –4. 
säkert och utan problem. 

Det är lätt att fylla på bränsletanken som5. 
rymmer 53 liter.

Kapellet som ingår i tillbehörspaketet Canvas6. 
förvaras diskret i en snygg box.

En dörr mellan pulpeterna är pricken över i. 7. 
Den finns som tillval för att öka komforten i
sittbrunnen och ge skydd mot fartvinden.

Du kan också få ett kapell till sittbrunnen som8. 
tillval. Det skyddar mot såväl regn och rusk som
gassande sol. 

Buster Lx har ett genomarbetat skrov med en9. 
gedigen stäv som borgar för en säker och stabil
gång. 

Innehåll i paketen, se sidorna 8–9. Kontakta din återförsäljare för en mer 

utförlig katalog över utrustning eller gå in på www.buster.fi.

Fa
rt

, k
n
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p

Antal personer

prestanda

Ett skrov med genomarbetad finish ger en behaglig gång. Vi har 

satsat lite extra på god lastkapacitet och en bottenform med 

fartpotential. Nykomlingen uppför sig stabilt och säkert både i 

hög sjö och på trailer efter en personbil. En fast bränsletank på 

53 liter hör till standardutrustningen. 

60 hk 

50 hk 

40 hk

inredning
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Mer information: www.busterboats.se

Buster M  |  allroundfavorit i ny tappning. Längd 4,60 m | Bredd 1,86 m | Rek. motoreffekt 30–40 hk | Antal passagerare 5

Buster M är favoriten bland båtfolket år efter år. Nu har du ännu mer 

användning och glädje av båten. Med en extra pulpet som tillval är 

den rymlig, ekonomisk och pålitlig för turer kring sommarstugan, 

fiskefärder och olika fritidsaktiviteter. 
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Mer information: www.busterboats.se

Buster M

Den nya styrpulpeten har plats för kompass och1. 
andra instrument, samt en integrerad eller en
fristående kartplotter. 

Buster M är rymlig och stadig. Relingsräcken2. 
runt hela båten gör att även dina fyrbenta
vänner färdas tryggt under utflykter och turer ut
till stugan. 

En praktisk sittbox nära fören kan användas som3. 
stuvfack. Boxen som ingår i tillvalssortimentet
har gott om utrymme för fiskedon och annan
lång utrustning. 

Sittbrunnen på modellen med två pulpeter4. 
kan utrustas med ett kapell som tillval. Det
skyddar effektivt mot stänk. När kapellet tas
ner kan det prydligt rullas ihop och läggas över
motorbrunnen. 

Buster M har flera nya detaljer, till exempel en mer skyddad 

styrpulpet med ergonomisk utformning. Där finns plats för 

installation av kartplotter. Babordspulpet och en dörr mellan 

pulpeterna fås som tillval. De ger ett effektivt skydd mot väder och 

vind i sittbrunnen. 

En sittbox framför styrpulpeten som också fungerar som ett 

stuvfack ingår i standardutrustningen. Som tillval finns en 

kombinerad sidotoft och spölåda som ger fler sittplatser, utrymme 

för fiskedon eller plats för förvaring av långa grejor – allt efter 

behov. Buster M är en stark och lätt båt som rör sig både säkert 

och ekonomiskt till sjöss eller på en trailer utan broms.

Båten planar upp snabbt, uppför sig lugnt och5. 
stabilt och har en bra styrkänsla. Upplagt för en
fin båtfärd!

En dörr mellan pulpeterna är ett nytt tillval som6. 
ger bra skydd mot blåst och vattenstänk. Dörren
har gångjärn och går lätt att öppna och stänga. 
Övre delen är fast, medan den undre kan rullas
upp och ner. 

Det går snabbt att lägga ut fendrar tack vare7. 
relingsbeslagen. En av många fiffiga detaljer på
Buster M. 

Fördäcket och trappavsatsen på styrbords sida8. 
har en halkfri yta där du går säker även i
fuktigt väder. 

Nya pulpeter med vindruta skyddar mot stänk9. 
och en aktertoft med ny utformning borgar för
en bekväm båttur. Båtens stabila gång ökar
komforten även för passagerare längst
fram i sittbrunnen. 

Buster M

Total längd 4,60 m

Längd i vattenlinjen 4,04 m

Största bredd 1,86 m

Bredd i vattenlinjen 1,56 m

Vikt 303 kg*

Fribordshöjd, obelastad 0,57 m

Djupgående 0,19 m

Flytkroppsvolym 395 l

V-bottenvinkel 17,5 grader

Antal pers./lastkapacitet 5/375 kg**

Maximal motoreffekt 40 hk

Akterspegelns höjd 510 mm

Motorns rigglängd Lång 

Konstruktionskategori C*** * Vikten på en fabriksutrustad båt utan tillvalsutrustning och motor. 

** En passagerare antas väga 75 kg. 

*** C = kust, vindstyrka ≤ 10,8–13,8 m/s (6 Beaufort), hög våghöjd ≤ 2 m. 

(Våghöjden beräknad på medeltalet av den högsta tredjedelen av alla våghöjder uppmätta på vattenområdet.)

Standardutrustning Tillval, bland annat Tillvalspaket

Kabelstyrning Kompass Silva 58C Navi 5"

Relingsräcken och babords stävräcke Babords pulpet, vindruta och relingsräcke Comfort (för en eller två pulpeter)

Styrpulpet, vindruta och relingsräcke Dörr/gardin mellan pulpeterna Harbour (för en eller två pulpeter)

Sittbox/stuvbox framför pulpeten Sittbox/stuvbox Finish

Badstege Sittbox/spölåda

Mast för strålkastare Stoppade dynor

Lanternor Båge för t.ex. vattenskidor

Batteribox Akterkapell och dörrgardin (modellen med två pulpeter)

Plats för två bränsletankar Hamnkapell

Huvudströmbrytare Sensorstativ

Eldsläckare

Självläns för regnvatten

Automatisk länspump 

Dekorrand till 
Buster M 

Vi har försökt återge färgerna så nära 

verkligheten som trycktekniken tillåter.

Innehåll i paketen, se sidorna 8–9. Kontakta din återförsäljare för en 

mer utförlig katalog över utrustning eller gå in på www.buster.fi.

Fa
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Antal personer

prestanda

40 hk

30 hk

inredning

Sidotoften på den undre 

skissen fås som tillval till 

båda pulpetmodellerna 

av Buster M. 
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Mer information: www.busterboats.se

Längd 4,58 m | Bredd 1,88 m | Rek. motoreffekt 20–30 hk | Antal passagerare 4
Buster s och Buster scc  |  radarparet för stugan 

och fiskafänget! 

Buster S är en pålitlig båt för mindre farvatten. Nu har den fått sällskap 

av Scc, en riktig slitvarg med mångsidig användning. Buster Scc har 

mittpulpet som ger en bättre körupplevelse samt mer utrymme när du ska 

transportera last eller fiska. Scc är ett självklart val när en till två personer 

åker till stugan eller ut på fisketur, men upp till fyra personer 

får gott och väl plats i båten på en utflykt. 
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Mer information: www.busterboats.se

Buster s och scc

Föraren har en idealisk utsikt från mittpulpeten 1. 
där det också finns plats att installera olika 
instrument, till exempel kompass och kartplotter.

Båtarna är osänkbara. Räcken som löper längs2. 
båda relingarna ökar säkerheten ytterligare. Där
kan du lätt fästa linor för fendrar samt spöställ.

Framför mittpulpeten i Buster Scc finns ett3. 
stuvfack på 45 liter som också fungerar som
sittplats.

Det finns en aktertoft för två–tre personer som4. 
även kan användas som stuvutrymme. Stoppade
dynor fås som tillval för ökad komfort.

Buster S och Buster Scc är rymliga, säkra och väl utrustade. 

Perfekta för en mängd olika arbetsuppgifter och fritidsaktivi-

teter! Standardmodellen S har mittoft och pulpeten sitter på 

styrbords sida. 

Nya Buster Scc har en ergonomiskt utformad mittpulpet 

med gångväg runt som gör det lättare att köra båten ensam. 

Dessutom blir det gott om plats att transportera långa saker. 

Bägge båtarna rör sig smidigt redan med en mindre motor på 

20–30 hästkrafter. De kan också användas som roddbåtar 

om så behövs.

Pulpeten i Scc är av hållbar rotationsgjuten plast. 5. 
Genomtänkta dimensioner gör att du också kan
stå och köra.

Greppa manöverdonen och upplev båtlivets6. 
fröjder i lagom fart!

Det finns gott om utrymme på durken för last när7. 
du använder båten för transport eller fiske.

Det är lätt att fiska och röra sig i en rymlig och8. 
stabil båt. Ett hamnkapell som finns som tillval
skyddar din Buster mot regn och stark sol samt
hindrar skräp att falla ner i båten.

Buster S och Scc

Total längd 4,58 m

Längd i vattenlinjen 4,12 m

Största bredd 1,88 m

Bredd i vattenlinjen 1,43 m

Vikt 260 kg*

Fribordshöjd, obelastad 0,53 m

Djupgående 0,19 m

Flytkroppsvolym 400 l

V-bottenvinkel 15 grader

Antal pers./lastkapacitet 4/300 kg**

Maximal motoreffekt 30 hk

Akterspegelns höjd 510 mm

Motorns rigglängd Lång 

Konstruktionskategori C*** 

Standardutrustning Tillval, bland annat Tillvalspaket

Kabelstyrning Stoppade dynor Comfort

Mittpulpet, vindruta och relingsräcke (Scc) Kompass Silva 58C (Scc)

Styrpulpet och vindruta (S) Babords relingsräcke

Mittoft (S) Hamnkapell (S)

Sittbox/stuvbox framför mittpulpeten (Scc) Sensorstativ

Räcksats

Mast för strålkastare

Batteribox 

Huvudströmbrytare

Plats för bränsletank

Automatisk länspump

* Vikten på en fabriksutrustad båt utan tillvalsutrustning och motor. 

** En passagerare antas väga 75 kg. 

*** C = kust, vindstyrka ≤ 10,8–13,8 m/s (6 Beaufort), hög våghöjd ≤ 2 m. 

(Våghöjden beräknad på medeltalet av den högsta tredjedelen av alla våghöjder uppmätta på vattenområdet.)

Innehåll i paketen, se sidorna 8–9. Kontakta din återförsäljare för 

en mer utförlig katalog över utrustning eller gå in på www.buster.fi.

s scc

prestanda
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Antal personer

inredning

30 hk

20 hk
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Mer information: www.busterboats.se

Buster Xs och Xsr | Det självklara valet för mindre farvatten. Längd 4,15 m | Bredd 1,65 m | Rek. motoreffekt 6–20 hk | Antal passagerare 4

Buster XS och XSr är hållbara, säkra och lättskötta för att göra sjölivet 

enklare. Här har du en stadig och osänkbar universalbåt som överträffar 

dina förväntningar oavsett hur du använder den. 
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Mer information: www.busterboats.se

Buster XS och XSr

Total längd 4,15 m

Längd i vattenlinjen 3,70 m

Största bredd 1,65 m

Bredd i vattenlinjen 1,26 m

Vikt 160 kg*

Fribordshöjd, obelastad 0,50 m

Djupgående 0,18 m

Flytkroppsvolym 313 l

V-bottenvinkel 10 grader

Antal pers./lastkapacitet 4/300 kg**

Maximal motoreffekt 20 hk

Akterspegelns höjd 380/510 mm

Motorns rigglängd Kort/lång

Konstruktionskategori D***

Standardutrustning (XS) Tillval (till XS), bland annat Standardutrustning (XSr) Tillval (till XSr), bland annat

Plats för bränsletank Styrpulpet och manöverdon Manöverdon Relingsräcken

Manuell länspump Vindruta Styrpulpet Akterräcken

Relingsräcken Plats för bränsletank Hamnkapell

Akterräcken Manuell länspump Adapter för lång rigg

Hamnkapell Vindruta

Adapter för lång rigg

Buster Xs och Xsr

Du får snabbt ett bra grepp om manöverdonen1. 
i XSr även om du aldrig styrt en båt tidigare. 
Båten är lättmanövrerad, slitstark och osänkbar
– egenskaper som ger maximal säkerhet.

Den stadiga och robusta båten beter sig logiskt2. 
i alla väder. 

Båten har kapacitet och plats för fyra personer3. 
med packning. 

Tofterna har överdrag av cellplast som är4. 
vattenavstötande och behagligt svalt även när
solen gassar. 

Buster XS är en pålitlig och användbar båt som också är 

ekonomisk i drift med en motor på 6–20 hästkrafter. De höga 

tofterna av vattenavstötande cellplast är både praktiska och 

ergonomiska även när du ror. 

Vindruta finns som tillval till pulpeten på modell XSr för att 

ge snäppet högre körkomfort. Båten väger bara 160 kilo och 

kan lätt transporteras på trailer utan broms när du vill pröva 

fiskelyckan lite längre bort.

Utrymmena är effektivt utnyttjade. Under5. 
aktertoften kan du stuva tillbehör och
packning.

Också mittoften fungerar som ett förvaringsfack. 6. 

Det halkfria fördäcket gör det lätt att stiga i land7. 
och ombord vid strandhugg.

Utmärkande för alla Busterbåtar är stabilitet8. 
och hållbarhet. Det bäddar för säkra och
bekymmersfria utflykter och fisketurer. 

Som tillval finns ett hamnkapell som täcker hela9. 
båten från fören till kanten på motorbrunnen. 
Det skyddar din Buster mot regn och hindrar
skräp att falla ner i båten.

Xs Xsr

* Vikten på en fabriksutrustad båt utan tillvalsutrustning och motor. 

** En passagerare antas väga 75 kg. 

*** D = skyddade vatten, vindstyrka ≤ 5,5–7,9 m/s (4 Beaufort), hög våghöjd ≤ 0,5 m. 

(Våghöjden beräknad på medeltalet av den högsta tredjedelen av alla våghöjder uppmätta på vattenområdet.)

Kontakta din återförsäljare för en mer utförlig katalog 

över utrustning eller gå in på www.buster.fi.
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9,9 hk
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Mer information: www.busterboats.se

MarinaluMiniuM

transportera Buster 
bekymmersfritt på trailer

Med Buster kan du bredda din horisont 

och utan bekymmer ta dig ut på större 

och okända vatten. Marinaluminium är lätt 

och hållbart, en fördel både på sjön och på 

landbacken. 

Det blir enklare att flytta och transportera 

båten på trailer. Du sparar dessutom 

bränslekostnader. Materialet är slaghållfast 

och dragtåligt. Båten skonas och klarar alla 

strapatser under resan. En lätt trailer utan 

broms räcker för att transportera Buster L, 

Buster M, Buster S, Buster Scc och Buster XS. 

När du köper en Buster får du en handbok 

på köpet med instruktioner om hur båten ska 

surras på trailern och hanteras i samband 

med transporten.

proffsen gör kloka val 

Yrkesfolk till sjöss ställer extremt höga 

krav på sina båtar. Eftersom de har ett 

ansvarsfullt arbete måste de kunna röra 

sig snabbt och säkert även under mycket 

svåra förhållanden. Båten måste därför ha 

en interiör och utrustning som gör att de 

kan agera snabbt i alla situationer – utan 

problem.

Med sitt skrov av marinaluminium är Buster 

en favorit bland räddningspersonal, polisen, 

marinen, kustbevakningen, hamn-, gräns- 

och brandmyndigheter samt yrkesfiskare.

Bilden på valen ovan är tagen ute i 

Godthåbsfjorden vid västra Grönlands kust. 

Grønlands Naturinstitut genomför ett projekt 

där de undersöker hur klimatförändringen 

påverkar valarnas livsbetingelser.

står    sig till sjöss och på land

Bygg din egen Buster
www.buster.fi
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