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Priserna är rek.priserna som inkl. MOMS och gäller tillsvidare. Buster förbehåller sig rätten 
att ändra på båtmodellerna med hänsyn till men inte begränsat till: färg, utrustning samt 
priser utan särskild anmälan. Inha Bruk Ab förbehåller sig rätten till ändringar gällande 
utrustningsnivå samt priser utan separat meddelande.

bUstEr-UtrUstNiNGspaKEt
ComFort
COMFORT-paketets dynor med snabbfästen gör båtlivet ännu bekvämare. Du kan 
också använda sittplatserna i båten utan dynor exempelvis vid transport av skrymmande 
last. 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 stoppade ryggstöd. COMFORT-
paketet för Buster Cabin innehåller innematta och gardiner för sidofönster.

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.

EKolod
EKOLOD paketet gör din Buster Q enhet till ett ekolod. Ekolodet ger förutom djupet, 
även historiken som gör att du kan återvända till plats med ett visst djup på kartan. 
Ekolodsgivare uppfyller NMEA 2000 standard

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 botten och fiskar till ett djup på 270 meter.

ais
AIS paketet lägger till AIS funktionaliteten till Buster Q. AIS på Buster Q är av 
mottagande typen – så du ser alla båtar med sändande AIS på kartan.

radar
Buster Q Radar paketet innehåller Raymarine Quantum Q24C radarn som passar 
perfekt ihop med Buster Q systemet. Den nya generationens marinradar utnyttjar 
pulskompressionsteknik som garanterar utmärkta radarbilder både nära och på avstånd.

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. Paketet 
innehåller Fusion 100 series -förstärkare och högtalare.

ENtErtaiNmENt+ -paKEt
Subwoofer (Obs! ENTERTAINMENT+ -paketet ingår också i HIgH TECH -paketet).

HiGH tECH -paKEt
HIgH TECH -paketet innehåller Buster Q -paket, ENTERTAINMENT+ -paket och Helm
Master joystick styrning (inkl. tiltratt och Seastar servostyrning)

bUstEr Q+ -paKEt
Buster Q+ paketet innehåller extraskärmar: Phantom & Phantom Cabin: 16” + 10” 
och Supermagnum 10” (Obs! Buster Q+ paketet ingår också i HIgH TECH -paketet).

busterboats.com
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Vår planering har  
alltid styrts av en 
kompromisslös strävan  
efter hållbarhet, 
användbarhet  
samt förstklassiga 
sjöegenskaper. Detta har 
skapat en kvalitet som  
bland båtfolk blivit  
en legend: buster.



Vi har utvecklat en helt integrerad användarupplevelse för din 
Buster från årsmodell 2017 framåt. För att underlätta båtlivet 
har vi tänkt om gällande sättet att interagera med båten. In-
spirationen har kommit främst från bilindustrin, smarttelefoner 
och surfplattor. Vi har integrerat alla centrala funktioner på 
en stor pekskärm. Samtidigt har vi vidareutvecklat funktioner 
som underhållning, säkerhet och inlärning. Allt detta har vi 
samlat och integrerat i en intuitiv Buster Q upplevelse.

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 funktioner som navigation (kartografin kommer 
från C-Map), motordata, trådlöst nätverk samt uppdate-
ringar. Buster Q är lika effektiv som en modern laptopdator. 
Uppfyll din dröm – det har aldrig varit så här lätt att ge sig 
ut till sjöss!

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 – 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 inter-
netuppkopplingen 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.  
Dessutom finns video med instruktioner som gäller bla. kno-
par, handhavande, säkerhet mm. Vi hämtar kunskapen 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 båtar.

FisKE

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

iNtUitiV aNVÄNdarVÄNliGHEt

För att underlätta vardagen ombord erbjuds en fjärrstyr-
ningsenhet som kan monteras på ratten eller på en plan 
yta. I grov sjö kan du använda olika funktioner på Buster Q 
medan du fortfarande håller vänster hand kvar på ratten.

buster Q
Framtidens 
motorbåt
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 staNdard UtrUstNiNG

BuStEr Q 10 i BuStEr M2, L2, Lx, x, xL, xxL

BuStEr Q 16 i BuStEr MAGNuM, SuPErMAGNuM, CABiN

Vad iNGÅr

• C-Map karta EN-D299
• Internet abonnemang Telia för 2 år (efter 2 år förnyas 

med antingen kreditkort eller eget SIM kort)
• Marinväder
• Integrerade motorinstrument

• Infotainment
• Alla båtens och motorns manualer + instruktionsvideon 

för ovana båtförare (knopar, att angöra, motortrim, 
trimplan mm.)

• 3.5G Wifi Hotspot

tEKNisKa spECiFiKatioNEr

• 10” / 16” pekskräm
• WXgA resolution
• 1 miljon pixlar
• NMEA 2000 kompatibel

• 1 gHz Quadcore processor
• 1 gB DDR3 SDRAM / 8 gB Flash

tillValsUtrUstNiNG

ENtErtaiNmENt paKEt

• Bluetooth streaming från din telefon / surfplatta
• Högtalare och förstärkare
• Radio (FM & DAB)

ais paKEt

• AIS B mottagare (OBS ej sändande!)
• VHF antenn
 
EKolod-paKEt

• Airmar P39 ekolodsgivare

FisHFiNdEr-paKEt

• Raymarine CP100-ekolodsmodul och CHIRP-givare

radar-paKEt

• Raymarine Quantum Q24C

FJÄrrKoNtroll

VidEoN & iNstrUKtioNEr

• Manualer
• “How to”: knopar, att angöra, att lämna bryggan, 

motortrim, trimplan, hur du använder trailer mm.

mariNVÄdEr

• Vädret enligt gPS-position: World Weather Online

EXistEraNdE FUNKtioNEr

NaViGatioN

• Pinch & zoom, panning; grundläggande IOS funktioner 
som du vant dig med på surfplattor och smartphones

• Auto routing
• Waypoints
• Points of interest
• Spara rutter
• Snabbzoom in och ut (långt tryck på + / -)

motordata

• Samma data som på LAN instrumenten i en vy
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Share Your On-Water Experiences with 
Friends

Buster Q shares your trips with the mobile app. After a sundrenched day on the 

water, you can revisit your route, share it with friends and explore trip data since 

Buster Q transmits all this to your app. You can also add photos you have taken 

and share them on social media - directly through the app.

Available for Everyone
Like Buster Q, the Buster App enhances your boating experience - intuitively and 

simply. This user-friendly and smart app brings a new dimension to boating. All 

your boating related data and experiences stay with you at all times, and you can 

enjoy your marine lifestyle daily; at home, at work or on the water.

Your Ever-Present Boating Tutorial
With the built-in video tutorials and instructions, you can familiarize yourself with 

the features of your boat and how to properly use it. The Buster App includes 

useful tips in boat handling, maintenance and winter storage. The app also allows 

you to dry practice mariners knots, boat handling in port and trailering while at 

home. The app also includes intuitive and easy to understand instructions for using 

Buster Q as well as the owner’s manuals for boat and engine alike.

The Buster App

The Buster App keeps vital boat information and your personal virtual logbook 

handily available, always and anywhere. By pairing your app with your Buster Q 

unit you are better prepared for upcoming boating activities, since you can check 

the location, fuel level and battery status of your Buster boat. 

Buster
in Your Pocket

dEla diNa bÅtErFarENHEtEr mEd VÄNNEr 

Buster Q kan dela dina båtturer genom mobilappen. Efter 
en solig dag på sjön, kan du påminna dig om din rutt, och 
kolla färddata eftersom Buster Q delar detta med appen. 
Du kan också lägga till bilder du tagit och dela dem på 
sociala medier – direkt genom appen.

bÅtproFEssorN alltid rEdo

Med de inbyggda instruktionsvideorna och anvisningarna 
kan du bekanta dig med funktionerna på din båt och hur 
man använder den. Busterappen innehåller värdefulla tips 
om båthantering, underhåll samt vinterförvar. Appen låter 
dig också öva knopfärdigeter, hamnmanövrer samt hur 
du rätt hanterar båten på trailer. Appen innehåller också 
intuitiva instruktioner för hur du använder Buster Q, samt 
båtens och motorns manualer.

bUstErbÅt alltid i diN FiCKa 

Buster App är en användarvänlig och smart application 
som låter dig se viktig information gällande din båt, samt 
ger dig tillgång till din virtuella loggbok när- och varsom-
helst. Du parar bara ihop appen med din Buster Q enhet, 
så kan du se båtens position, bränsleläget samt batteriets 
spänning. Med hjälp av appen är du bättre förberedd för 
kommande båtturer. 
 

buster app 
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All din båtdata 
och alla dina 
erfarenheter är 
med dig överallt, 
och du kan njuta 
av din marina 
livsstil dagligen 
både hemma  
och på sjön.



BUSTER
MINI / MINI SpoRT

Buster Mini Buster Mini Sport

3,88 m 1,49 m 104/119 kg  
+ motor

2–8 / 9,9 hp lös bränsletank l 17 knop /  
20+ knop*

3

bUstEr miNi + YAMAHA F6CMHL 44 000 Kr

bUstEr miNi + YAMAHA F8FMHL 53 000 Kr

bUstEr miNi sport + YAMAHA F9.9JEL 69 000 Kr

I priset ingår leverans och monteringskostnader.

paKEtpris mEd motor

tillbEHÖr
Sport paket (konsol, vindruta, ratt, 
styrväxel+kabel)

5 130 kr

Hamnkapell 3 010 kr

Roddset (ett par åror samt klykor) 1 030 kr

Bracket för kortriggad motor 1 000 kr

•	 Aktertoft
•	 Mittoft
•	 Förtoft
•	 Kompositdurk
•	 Kabelstyrning (Mini Sport)
•	 Styrpulpet (Mini Sport)

staNdardUtrUstNiNG

* 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.

Båten på bilden kan ha tilläggsutrustning.

MiniSport - Sport paket
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BUSTER
S

bUstEr s + YAMAHA F25GMHL 126 000 Kr

bUstEr s + YAMAHA F25GWHL 130 000 Kr

bUstEr s + YAMAHA F25GEtL 133 000 Kr

I priset ingår leverans och monteringskostnader.

paKEtpris mEd motor

•	 Låsbara förvaringsutrymmen (ennyckelsystem)
•	 Aktertoft
•	 Löstagbar mittoft
•	 Förtoft
•	 Badstege
•	 Kompositdurk
•	 Räcken
•	 Manuell länspump
•	 Regnvattenlänsande

staNdardUtrUstNiNG

* 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.

Badstege Fiskedäck till fören, inkl. fiskestol

tillbEHÖr
Dynserie 5 080 kr 

Körkapell/hamnkapell 7 680 kr

Spölåda 7 550 kr 

Förpulpit i fören, vänster 1 820 kr

Akterräcke 1 150 kr

Sidoräcken, 2 st 1 700 kr

Motorfäste i fören 1 350 kr

Monteringsskena för ekolodsgivare 470 kr

tillbEHÖr
Kompass 610 kr

Ankare, lina, låsskätting och hänglås 
kl 3, 4 st fendrar, 4 st fenderlinor,  
4 st tampar, stöldskyddsmärkning  
& motorlås

10 000 kr

Instrumentpanel 1 160 kr 

Fiskedäck till fören, inkl. fiskestol 10 010 kr

Dyna till ryggstöd 1 160 kr

Båten på bilden kan tilläggsutrustning.

4,43 m 1,82 m 260 kg + motor 20–30 hp lös bränsletank l 24 knop*4
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BUSTER
S1

4,43 m 1,82 m 275 kg + motor 20–30 hp lös bränsletank l 24 knop*4

•	 Kabelstyrning 
•	 Styrpulpet (vindruta)
•	 Låsbara förvaringsutrymmen 

(ennyckelsystem)
•	 Aktertoft
•	 Förtoft
•	 Badstege
•	 kompositdurk

•	 Bakre sidoräcken
•	 Batteribox
•	 Huvudströmbrytare med automatsäkringar
•	 Automatisk länspump
•	 Topplanterna (löstagbar)
•	 Eluttag 12V
•	 Regnvattenlänsande

staNdardUtrUstNiNG

* 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.

Båten på bilden kan ha tilläggsutrustning.
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tillbEHÖr
Dynserie 3 630 kr

Körkapell/hamnkapell 7 680 kr

Spölåda, lång 7 550 kr

Förvaringsbox 45 l 2 650 kr

Dyna till förvaringsbox 45 l 1 110 kr

Löstagbar mittoft 5 080 kr 

Dyna till mittoften 1 770 kr

Handtag i fören, vänster 1 820 kr

Akterräcke 1 150 kr

Dyna till ryggstöd 1 660 kr

Sidoräcken, 2 st 1 700 kr 

Motorfäste i fören 1 350 kr 

Monteringsskena för ekolodsgivare 470 kr

Kompass 610 kr

Ankare, lina, låsskätting och hänglås kl 3, 4 st fendrar,  
4 st fenderlinor, 4 st tampar, stöldskyddsmärkning & motorlås

10 000 kr

Fiskedäck till fören, inkl. fiskestol 10 010 kr

bUstEr s1 + YAMAHA F25GEL 143 000 Kr

bUstEr s1 + YAMAHA F25GEtL 147 000 Kr

I priset ingår leverans och monteringskostnader.

paKEtpris mEd motor

Spölåda, lång 

Fiskedäck till fören och motorfäste i fören

I konsolen finns det plats för även 7" kartplottern.

Buster S1 är en mångsidig båt tack vare den stora durkytan.
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BUSTER
SCC

Båten på bilden kan ha tilläggsutrustning.

•	 Kabelstyrning
•	 Styrpulpet (vindruta)
•	 Låsbara förvaringsutrymmen (ennyckelsystem)
•	 Aktertoft
•	 Förtoft
•	 Badstege
•	 Kompositdurk

•	 Räcken
•	 Batteribox
•	 Huvudströmbrytare med automatsäkringar
•	 Automatisk länspump
•	 Topplanterna (löstagbar)
•	 Eluttag 12V
•	 Regnvattenlänsande

staNdardUtrUstNiNG

4,43 m 1,82 m 275 kg + motor 20–30 hp lös bränsletank l 24 knop*4

* 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.
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tillbEHÖr
Dynserie 3 630 kr

Körkapell/hamnkapell 7 680 kr

Spölåda, lång 7 550 kr

Förvaringsbox 45 l 2 650 kr

Dyna till förvaringsbox 45 l 1 110 kr 

Löstagbar mittoft 5 080 kr

Dyna till mittoften 1 770 kr

Handtag i fören, vänster 1 820 kr

Akterräcke 1 150 kr

Dyna till ryggstöd 1 660 kr

Sidoräcken, 2 st 1 700 kr

Motorfäste i fören 1 350 kr

Monteringsskena för ekolodsgivare 470 kr

Fiskedäck till fören, inkl. fiskestol 10 010 kr

Kompass 610 kr

Ankare, lina, låsskätting och hänglås kl 3, 4 st fendrar,  
4 st fenderlinor, 4 st tampar, stöldskyddsmärkning & motorlås

10 000 kr

Rikligt med fri durkyta i fören

Dynserie som tillbehör

Buster S utmärker sig fördelaktigt tack vare sitt moderna, strömlinjeformad skrov.

bUstEr sCC + YAMAHA F25GEtL 147 000 Kr

bUstEr sCC + YAMAHA F30BEtL 151 000 Kr

I priset ingår leverans och monteringskostnader.

paKEtpris mEd motor
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BUSTER
M1

* 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.

4,86 m 1,85 m 365 kg + motor 30–40 hp lös bränsletank l 27 knop*6

•	 Kabelstyrning
•	 Styrpulpet (vindruta)
•	 Låsbara förvaringsutrymmen (ennyckelsystem)
•	 Integrerat kapellgarage
•	 Aktertoft
•	 Förtoft
•	 Badplattform
•	 Badstege
•	 Kompositdurk
•	 Förpulpit och bakre sidoräcken

•	 Brandsläckare
•	 Batteribox
•	 Huvudströmbrytare med automatsäkringar
•	 Automatisk länspump
•	 Navigationsljus
•	 Topplanterna (löstagbar)
•	 Eluttag 12V
•	 Regnvattenlänsande

•	 yamaha y-CoP startspärr

staNdardUtrUstNiNG

Båten på bilden kan ha tilläggsutrustning.

158 000 kr
Buster M1 + F30BetL

KampaNJ!
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tillbEHÖr
Hamnkapell 3 690 kr

Vattenskidbåge 3 520 kr

Vänster pulpet, vindruta 7 630 kr

Fast mellandörr 4 930 kr

Förvaringsbox 45 l 2 650 kr

Dyna till förvaringsbox 45 l 1 110 kr

Spölåda 5 010 kr

Dyna till Spölåda 1 770 kr

Handtag i fören, höger 1 080 kr

Främre sidoräcken 1 700 kr

Monteringsskena för ekolodsgivare 470 kr

Spölåda, lång 7 550 kr

Motorfäste i fören 1 350 kr

Fiskedäck till fören, inkl. fiskestol 10 010 kr

Däcklucka för att ersätta ryggstöd 1 610 kr

Kompass 610 kr

Ankare, lina, låsskätting och hänglås kl 3, 4 st fendrar,  
4 st fenderlinor, 4 st tampar, stöldskyddsmärkning & motorlås

10 000 kr

FabriKsmoNtErad UtrUstNiNG
CoMFoRT-paket 4 100 kr 

sKroVEts ytbEHaNdliNGar
Primer i botten 5 310 kr

Primer i botten + Antifouling 8 890 kr

bUstEr m1 + YAMAHA F30BEtL 158 000 Kr

bUstEr m1 + YAMAHA F40FEtL 165 000 Kr

I priset ingår leverans och monteringskostnader.

paKEtpris mEd motor

Ett stort fövaringsutrymme i fören

En praktisk förvaringsplats för t.ex. fendare inne i ryggstödet

Båten går lätt upp i plan.

I konsolen finns det plats för även 7" kartplottern.Uppdatera Buster M1 till perfekta fiskebåten med fiskedäck, spöbox och motorfäste i fören.
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BUSTER
M2

* 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.

4,86 m 1,85m 390 kg + motor 30–40 hp lös bränsletank l 27 knop*5

•	 Buster Q 10” 
•	 Kabelstyrning
•	 Styrpulpet (vindruta)
•	 Vänster pulpet (vindruta)
•	 Låsbara förvaringsutrymmen 

(ennyckelsystem)
•	 Integrerat kapellgarage
•	 Spölåda

•	 Aktertoft
•	 Förtoft
•	 Badplattform
•	 Badstege
•	 Kompositdurk
•	 Förpulpit och bakre sidoräcken
•	 Brandsläckare
•	 Batteribox

•	 Huvudströmbrytare med automatsäkringar
•	 Automatisk länspump
•	 Navigationsljus
•	 Topplanterna (löstagbar)
•	 Eluttag 12V
•	 Regnvattenlänsande
•	 yamaha y-CoP startspärr

staNdardUtrUstNiNG

Båten på bilden kan ha tilläggsutrustning.
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tillbEHÖr
Hamnkapell 3 790 kr

Vattenskidbåge 3 520 kr

Fast mellandörr 4 930 kr

Förvaringsbox 45 l 2 650 kr

Dyna till förvaringsbox 45 l 1 110 kr

Dyna till Spölåda 1 770 kr

Handtag i fören, höger 1 080 kr

Främre sidoräcken 1 700 kr

Monteringsskena för ekolodsgivare 470 kr

Fiskedäck till fören, inkl. fiskestol 10 010 kr

Däcklucka för att ersätta ryggstöd 1 610 kr

Motorfäste i fören 1 350 kr

Kompass 610 kr

Ankare, lina, låsskätting och hänglås kl 3, 4 st fendrar,  
4 st fenderlinor, 4 st tampar, stöldskyddsmärkning & motorlås

10 000 kr

FabriKsmoNtErad UtrUstNiNG
CoMFoRT-paket 4 610 kr

CANVAS-paket, inkl. mellandörr 12 700 kr

ENTERTAINMENT-paket 4 670 kr

Ekolod 3 640 kr

Fishfinder 6 800 kr

Fast mellandörr 4 550 kr

sKroVEts ytbEHaNdliNGar
Primer i botten 5 310 kr

Primer i botten + Antifouling 8 890 kr

bUstEr m2 + YAMAHA F30BEtL 189 000 Kr

bUstEr m2 + YAMAHA F40FEtL 195 000 Kr

I priset ingår leverans och monteringskostnader.

paKEtpris mEd motor

CANVAS-paket

En praktisk förvaringsplats för t.ex. fendare inne i ryggstödet

Ett stort fövaringsutrymme i fören

Buster Q 10'' som standard
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BUSTER
L1

* 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.

5,13 m 1,99 m 390 kg + motor 40–50 hp 53 l l 29 knop*6

•	 NFB-kabelstyrning
•	 Styrpulpet (vindruta)
•	 Låsbara förvaringsutrymmen 

(ennyckelsystem)
•	 Integrerat kapellgarage
•	 Löstagbart aktertoft
•	 Förvaringsbox 45 l
•	 Badplattform
•	 Badstege
•	 Kompositdurk

•	 Räcken
•	 Brandsläckare
•	 Batteribox
•	 Huvudströmbrytare med automatsäkringar
•	 Automatisk länspump
•	 Navigationsljus
•	 Topplanterna (löstagbar)
•	 Eluttag 12V
•	 Regnvattenlänsande
•	 yamaha y-CoP startspärr

staNdardUtrUstNiNG

Båten på bilden kan ha tilläggsutrustning.
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Black Satin 
Metallic

optioN

tillbEHÖr
Hamnkapell 4 570 kr

Vattenskidbåge 3 520 kr

Wakeboardrack till vattenskidbåge 720 kr

Förvaringsbox 45 l 2 650 kr

Dyna till förvaringsbox 45 l 1 170 kr

Spölåda 6 030 kr

Dyna till spölåda 1 870 kr

Monteringsskena för ekolodsgivare 470 kr

Kompass 610 kr

Ankare, lina, låsskätting och hänglås kl 3, 4 st fendrar,  
4 st fenderlinor, 4 st tampar, stöldskyddsmärkning & motorlås

10 000 kr

FabriKsmoNtErad UtrUstNiNG
CoMFoRT-paket 4 540 kr

sKroVEts ytbEHaNdliNGar
Primer i botten 5 310 kr

Primer i botten + Antifouling 8 890 kr

Grå sidor + Primer i botten 10 860 kr

Grå sidor + Primer i botten + Antifouling 15 640 kr

bUstEr l1 + YAMAHA F40FEtL 204 000 Kr

bUstEr l1 + YAMAHA F50HEtL 211 000 Kr

I priset ingår leverans och monteringskostnader.

paKEtpris mEd motor

Fören med insteg och låsbart förvarsutrymme

Förvaringsbox (45 l ) framför konsolen som standard. Dyna som 
extrautrustning.

Stora badplattformar

staNdard

FÄrGpaNEl
Alternativ färgpanel 9 740 kr
Färgerna reproduceras så noggrant som är trycktekniskt möjligt.

Mycket rymlig tack vare den öppna planlösningen

Vindrutan skyddar bra mot vind ock stänk.

Black Satin 
Metallic
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BUSTER
L2

* 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.

5,13 m 1,99 m 420 kg + motor 40–50 hp 53 l l 29 knop*6

•	 Buster Q 10”
•	 NFB-kabelstyrning
•	 Styrpulpet (vindruta)
•	 Vänster pulpet (vindruta)
•	 Låsbara förvaringsutrymmen 

(ennyckelsystem)
•	 Integrerat kapellgarage
•	 Löstagbart aktertoft
•	 Förvaringsbox 45 l (l1 1 st / l2 2 st)

•	 Badplattform 
•	 Badstege
•	 Kompositdurk
•	 Räcken
•	 Brandsläckare
•	 Batteribox
•	 Huvudströmbrytare med automatsäkringar
•	 Automatisk länspump
•	 Navigationsljus

•	 Topplanterna (löstagbar)
•	 Eluttag 12V
•	 Regnvattenlänsande
•	 yamaha y-CoP startspärr

staNdardUtrUstNiNG

Båten på bilden kan ha tilläggsutrustning.
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tillbEHÖr
Hamnkapell 4 570 kr

Vattenskidbåge 3 520 kr

Wakeboardrack till vattenskidbåge 720 kr

Fast mellandörr 5 290 kr

Förvaringsbox 45 l 2 650 kr

Dyna till förvaringsbox 45 l 1 170 kr

Spölåda 6 030 kr

Dyna till spölåda 1 870 kr

Monteringsskena för ekolodsgivare 470 kr

Kompass 610 kr

Ankare, lina, låsskätting och hänglås kl 3, 4 st fendrar,  
4 st fenderlinor, 4 st tampar, stöldskyddsmärkning & motorlås

10 000 kr

FabriKsmoNtErad UtrUstNiNG
CoMFoRT-paket 5 700 kr

CANVAS-paket, inkl. mellandörr 16 020 kr

ENTERTAINMENT-paket 4 670 kr

Ekolod 3 640 kr

Fishfinder 6 800 kr

Fast mellandörr 4 730 kr

sKroVEts ytbEHaNdliNGar
Primer i botten 5 310 kr

Primer i botten + Antifouling 8 890 kr

Grå sidor + Primer i botten 10 860 kr

Grå sidor + Primer i botten + Antifouling 15 640 kr

FÄrGpaNEl
Alternativ färgpanel 9 735 kr 
Färgerna reproduceras så noggrant som är trycktekniskt möjligt.

bUstEr l2 + YAMAHA F40FEtL 234 000 Kr 

bUstEr l2 + YAMAHA F50HEtL 241 000 Kr

I priset ingår leverans och monteringskostnader.

paKEtpris mEd motor

CANVAS-paket

Buster Q 10'' som standard

Den fasta mellandörren mellan konsolerna skyddar passagerarna från vind 
och stänk.

optioNstaNdard

Anpassninsbar i toppklass tack vare sitt-/förvaringsboxarna

Fören med insteg och låsbart förvarsutrymme

Black Satin 
Metallic
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BUSTER
Lx

* 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.

5,13 m 1,99 m 440 kg + motor 50–60 hp 53 l l 30 knop*6

•	 Buster Q 10”
•	 NFB-kabelstyrning
•	 Styrpulpet (vindruta)
•	 Vänster pulpet (vindruta)
•	 Fast mellandörr
•	 Låsbara förvaringsutrymmen 

(ennyckelsystem)
•	 Integrerat kapellgarage
•	 Löstagbart aktertoft

•	 offshorestolar 2 st med skyddshuva
•	 Badplattform
•	 Badstege
•	 Kompositdurk
•	 Räcken
•	 Brandsläckare
•	 Batteribox
•	 Huvudströmbrytare med automatsäkringar
•	 Automatisk länspump

•	 Fast bränsletank
•	 Navigationsljus
•	 Topplanterna (löstagbar)
•	 Eluttag 12V / USB
•	 Regnvattenlänsande
•	 yamaha y-CoP startspärr

staNdardUtrUstNiNG

Inkl. Comfort- + CANVAS-paketer.  

Aluminiumdurk på köpet!

271 000 kr
Buster Lx +  

YaMaha F50hetL

KampaNJ!

Båten på bilden kan ha tilläggsutrustning.
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Black Satin 
Metallic

tillbEHÖr
Hamnkapell 4 770 kr

Vattenskidbåge 3 520 kr

Wakeboardrack till vattenskidbåge 720 kr

Förvaringsbox 45 l 2 650 kr

Dyna till förvaringsbox 45 l 1 170 kr

Spölåda 6 030 kr

Dyna till spölåda 1 870 kr

Monteringsskena för ekolodsgivare 470 kr

Kompass 610 kr

Ankare, lina, låsskätting och hänglås kl 3, 4 st fendrar,  
4 st fenderlinor, 4 st tampar, stöldskyddsmärkning & motorlås

10 000 kr

FabriKsmoNtErad UtrUstNiNG
CoMFoRT-paket, ingår i paketpriset 4 480 kr

CANVAS-paket, inkl. mellandörr, ingår i paketpriset 11 860 kr

ENTERTAINMENT-paket 4 670 kr

Ekolod 6 800 kr

Fishfinder 3 640 kr

Aluminiumdurk, ingår i kampanjen 4 370 kr

sKroVEts ytbEHaNdliNGar
Primer i botten 5 310 kr

Primer i botten + Antifouling 8 890 kr

Grå sidor + Primer i botten 10 860 kr

Grå sidor + Primer i botten + Antifouling 15 640 kr

optioNstaNdard

FÄrGpaNEl
Alternativ färgpanel 9 735 kr
Färgerna reproduceras så noggrant som är trycktekniskt möjligt.

bUstEr lx + YAMAHA F50HEtL, inkl. COMFOrt- + CANVAS-paketer 271 000 kr

bUstEr lx + YAMAHA F60FEtL, inkl. COMFOrt- + CANVAS-paketer 283 000 kr

I priset ingår leverans och monteringskostnader.

paKEtpris mEd motor

CANVAS-paket

Den fasta mellandörren mellan konsolerna skyddar passagerarna från vind 
och stänk.

Fören med insteg och låsbart förvarsutrymme

Aluminiumdurk

COMFORT-paket

Black Satin 
Metallic
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BUSTER
x

* 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.

• Buster Q 10”
• NFB-kabelstyrning
• Styrpulpet (vindruta)
• Vänster pulpet (vindruta)
• Fast mellandörr
• Låsbara förvaringsutrymmen

(ennyckelsystem)
• Integrerat kapellgarage
• Löstagbar aktertoft (2 x 70 l och 1 x 45 l)

• offshorestolar 2 st med skyddshuva
• Badplattform
• Badstege
• Kompositdurk
• Räcken
• Brandsläckare
• Batteribox
• Huvudströmbrytare med automatsäkringar
• Automatisk länspump

• Fast bränsletank
• Navigationsljus
• Topplanterna (löstagbar)
• Eluttag 12V / USB
• Regnvattenlänsande
• yamaha y-CoP startspärr

staNdardUtrUstNiNG

5,35 m 2,01 m 480 kg + motor 60–70 hp 100 l l 31 knop*7

Båten på bilden kan ha tilläggsutrustning.

Inkl. CANVAS-paket 

Comfort-paket på köpet!

311 000 kr
Buster x + YaMaha F60FetL

KampaNJ!
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sKroVEts ytbEHaNdliNGar
Primer i botten 5 310 kr

Primer i botten + Antifouling 8 890 kr

Grå sidor + Primer i botten 10 860 kr

Grå sidor + Primer i botten + Antifouling 15 640 kr

tillbEHÖr
Hamnkapell 4 770 kr

Vattenskidbåge 3 520 kr

Wakeboardrack till vattenskidbåge 720 kr

Förvaringsbox 45 l 2 650 kr

Spölåda 6 030 kr

Monteringsskena för ekolodsgivare 470 kr

Kompass 1 190 kr

Dyna till förvaringsbox 45 l 1 170 kr

Dyna till spölåda 1 870 kr

Ankare, lina, låsskätting och hänglås kl 3, 4 st fendrar,  
4 st fenderlinor, 4 st tampar, stöldskyddsmärkning & motorlås

10 000 kr

FabriKsmoNtErad UtrUstNiNG
CoMFoRT-paket, ingår i kampanjen 5 060 kr

CANVAS-paket, inkl. mellandörr, ingår i paketpriset 12 340 kr

ENTERTAINMENT-paket 4 670 kr

Ekolod 3 640 kr

Fishfinder 6 800 kr

Trimplan med joystick kontroll 9 960 kr

FÄrGpaNEl
Alternativ färgpanel 9 735 kr
Färgerna reproduceras så noggrant som är trycktekniskt möjligt.

bUstEr X + YAMAHA F60FEtL, inkl. CANVAS-paket 311 000 kr

bUstEr X + YAMAHA F70AEtL, inkl. CANVAS-paket 318 000 kr

I priset ingår leverans och monteringskostnader.

paKEtpris mEd motor

Stadiga räcken runt båten

Buster Q 10'' som standard

Stora badplattformar

Fören med insteg och låsbart förvarsutrymme

Löstagbara sitt-/förvarsboxar i aktern underlättar fiske & lastning.

optioNstaNdard

Grey Blue  
Satin Metallic
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BUSTER
xL

* 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.

•	 Buster Q 10”
•	 Hydraulisk styrning
•	 Styrpulpet (vindruta i härdat glas)
•	 Vänster pulpet (vindruta i härdat glas)
•	 Förvaringsutrymme i pulpeten
•	 Fast mellandörr
•	 Låsbara förvaringsutrymmen 

(ennyckelsystem)
•	 Trimplan med joystick-kontroll
•	 Integrerat kapellgarage

•	 Aktertoft
•	 offshorestolar 2 st med skyddshuva
•	 Fjädrande stolstativ
•	 Boxar för ankare och rep
•	 Badplattform
•	 Badstege
•	 Aluminiumdurk
•	 Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
•	 Brandsläckare
•	 Batteribox

•	 Huvudströmbrytare med automatsäkringar
•	 Automatisk länspump
•	 Fast bränsletank
•	 Navigationsljus
•	 Topplanterna (löstagbar)
•	 Eluttag 12V / USB
•	 Regnvattenlänsande
•	 yamaha y-CoP startspärr

staNdardUtrUstNiNG

5,94 m 2,17 m 620 kg + motor 80–130 hp 100 l l 43 knop*7

Båten på bilden kan ha tilläggsutrustning.

405 000 kr
Buster xL + YaMaha 

F100FetL

KampaNJ!

CANVAS-paket ingår i paketpriset.
 

Comfort-paket på köpet!

26



Grey Blue  
Satin Metallic

tillbEHÖr
Hamnkapell 5 080 kr

Vattenskidbåge 3 840 kr

Wakeboardrack till vattenskidbåge 860 kr

Targabåge 12 500 kr

Spörack till targa, 8 spön 6 210 kr

Förvaringsbox 45 l 2 650 kr

Dyna till förvaringsbox 45 l 1 170 kr

Spölåda 6 540 kr

Dyna till spölåda 1 920 kr

Hjälpmotorställning 1 010 kr

Monteringsskena för ekolodsgivare 470 kr

Kompass 1 190 kr

Ankare, lina, låsskätting och hänglås kl 3, 4 st fendrar,  
4 st fenderlinor, 4 st tampar, stöldskyddsmärkning & motorlås

10 000 kr

FabriKsmoNtErad UtrUstNiNG
CoMFoRT-paket, ingår i kampanjen 5 270 kr

CANVAS-paket, inkl. mellandörr, ingår i paketpriset 13 070 kr

ENTERTAINMENT-paket 4 790 kr

Ekolod 3 640 kr

Fishfinder 6 800 kr

AIS 10 440 kr

Vindrutetorkare, höger 2 430 kr

Vindrutetorkare, vänster 2 430 kr

sKroVEts ytbEHaNdliNGar
Primer i botten 6 070 kr

Primer i botten + Antifouling 10 130 kr

Grå sidor + Primer i botten 13 120 kr

Grå sidor + Primer i botten + Antifouling 18 440 kr

FÄrGpaNEl
Alternativ färgpanel 12 190 kr
Färgerna reproduceras så noggrant som är trycktekniskt möjligt.

bUstEr Xl + YAMAHA F100FEtL, inkl. CANVAS-paket 405 000 kr

bUstEr Xl + YAMAHA F115BEtL, inkl. CANVAS-paket 415 000 kr

bUstEr Xl + YAMAHA F130AEtL, inkl. CANVAS-paket 425 000 kr

I priset ingår leverans och monteringskostnader.

paKEtpris mEd motor

Stora badplattformar

Räcken och beslag i rostfritt stål

Vindruta och mellandörr i glas

Buster Q 10'' som standard

Gott om benutrymme på aktersoffa

optioNstaNdard

Grey Blue  
Satin Metallic
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BUSTER
xxL

* 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.

•	 Buster Q 10”
•	 Hydraulisk styrning
•	 Styrpulpet (vindruta i härdat glas)
•	 Vänster pulpet (vindruta i härdat glas)
•	 Förvaringsutrymme i pulpeten
•	 Vindrutetorkare (höger)
•	 Fast mellandörr
•	 Låsbara förvaringsutrymmen 

(ennyckelsystem)
•	 Trimplan med joystick-kontroll

•	 Integrerat kapellgarage
•	 Aktertoft
•	 offshorestolar 2 st med skyddshuva
•	 Fjädrande stolstativ
•	 Boxar för ankare och rep
•	 Badplattform
•	 Badstege
•	 Aluminiumdurk
•	 Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
•	 Brandsläckare

•	 Batteribox
•	 Huvudströmbrytare med automatsäkringar
•	 Automatisk länspump
•	 Fast bränsletank
•	 Navigationsljus
•	 Topplanterna (löstagbar)
•	 Eluttag 12V / USB
•	 Regnvattenlänsande
•	 yamaha y-CoP startspärr

staNdardUtrUstNiNG

6,29 m 2,17 m 710 kg + motor 90–150 hp 170 l Xl 43 knop*7

Båten på bilden kan ha tilläggsutrustning.
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tillbEHÖr
Hamnkapell 5 390 kr

Vattenskidbåge 3 840 kr

Wakeboardrack till vattenskidbåge 860 kr

Targabåge 12 500 kr

Spörack till targa (8 spön) 6 210 kr

Förvaringsbox 45 l 2 650 kr

Dyna till förvaringsbox 45 l 1 170 kr

Spölåda 6 540 kr

Dyna till spölåda 1 920 kr

Hjälpmotorställning 1 010 kr

Monteringsskena för ekolodsgivare 470 kr

Kompass 1 190 kr

Bord 2 380 kr

Ankare, lina, låsskätting och hänglås kl 3, 4 st fendrar,  
4 st fenderlinor, 4 st tampar, stöldskyddsmärkning & motorlås

10 000 kr

FabriKsmoNtErad UtrUstNiNG
CoMFoRT-paket 5 490 kr

CANVAS-paket, inkl. mellandörr 13 920 kr

ENTERTAINMENT-paket 4 790 kr

Ekolod 3 640 kr

Fishfinder 6 800 kr

AIS 10 440 kr

Vindrutetorkare, vänster 2 430 kr

Tiltratt 6 220 kr

sKroVEts ytbEHaNdliNGar
Primer i botten 6 070 kr

Primer i botten + Antifouling 10 130 kr

Grå sidor + Primer i botten 13 120 kr

Grå sidor + Primer i botten + Antifouling 18 440 kr

optioNstaNdard

FÄrGpaNEl
Alternativ färgpanel 12 190 kr
Färgerna reproduceras så noggrant som är trycktekniskt möjligt.

bUstEr XXl + YAMAHA F130AEtx, inkl. COMFOrt och CANVAS 479 000 kr

bUstEr XXl + YAMAHA F150DEtx, inkl. COMFOrt och CANVAS 503 000 kr

I priset ingår leverans och monteringskostnader.

paKEtpris mEd motor

Vindruta och mellandörr i glas

Mörkgråa löstagbara dynor

Aluminiumdurk som standard

Buster Q 10'' hydraulstyrning som standard

Black Satin 
Metallic
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BUSTER
MagNUM

•	 Buster Q 16”
•	 Hydraulisk styrning
•	 Tiltratt
•	 Styrpulpet (vindruta i härdat glas)
•	 Vänster pulpet (vindruta i härdat glas)
•	 Förvaringsutrymme i pulpeten
•	 Vindrutetorkare (höger)
•	 Vindrutetorkare (vänster)
•	 Fast mellandörr
•	 Låsbara förvaringsutrymmen 

(ennyckelsystem)

•	 Trimplan med joystick-kontroll
•	 Integrerat kapellgarage
•	 Aktertoft
•	 offshorestolar 2 st med skyddshuva
•	 Fjädrande stolstativ
•	 Boxar för ankare och rep
•	 Badplattform
•	 Badstege
•	 Aluminiumdurk
•	 Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
•	 Brandsläckare

•	 Batteribox
•	 Huvudströmbrytare med automatsäkringar
•	 Manuell länspump
•	 Automatisk länspump
•	 Fast bränsletank
•	 Navigationsljus
•	 Topplanterna (löstagbar)
•	 Eluttag 12V / USB
•	 Regnvattenlänsande
•	 yamaha y-CoP startspärr

staNdardUtrUstNiNG

7,20 m 2,50 m 1 195 kg + motor 175–225 hp 300 l Xl 47 knop*8

* 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.

Båten på bilden kan ha tilläggsutrustning.
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tillbEHÖr
Hamnkapell 7 420 kr

Vattenskidbåge 4 110 kr

Dyna till förtoft 1 990 kr

Spölåda 5 390 kr

Dyna till spölåda 1 990 kr

Värmare 19 200 kr

Hjälpmotorställning 1 010 kr

Monteringsskena för ekolodsgivare 470 kr

Kompass 1 190 kr

Ankare, lina, låsskätting och hänglås kl 3, 4 st fendrar,  
4 st fenderlinor, 4 st tampar, stöldskyddsmärkning & motorlås

10 000 kr

FabriKsmoNtErad UtrUstNiNG
CoMFoRT-paket, ingår i paketpriset 8 230 kr

CANVAS-paket, inkl. mellandörr, ingår i paketpriset 16 010 kr

ENTERTAINMENT-paket 4 790 kr

Ekolod 3 640 kr

Fishfinder 6 800 kr

AIS 10 440 kr

Bakre sidoboxar inkl. dynor 2 st 11 090 kr

Kylskåp 14 650 kr

Ankarspel, akter 50 300 kr

sKroVEts ytbEHaNdliNGar
Primer i botten 6 070 kr

Primer i botten + Antifouling 10 130 kr

Grå sidor + Primer i botten 13 120 kr

Grå sidor + Primer i botten + Antifouling 18 440 kr

FÄrGpaNEl
Alternativ färgpanel 12 190 kr
Färgerna reproduceras så noggrant som är trycktekniskt möjligt.

bUstEr maGNUm + YAMAHA F150GEtx, inkl. COMFOrt och CANVAS 646 000 kr

bUstEr maGNUm + YAMAHA F200GEtx, inkl. COMFOrt och CANVAS 689 000 kr

bUstEr maGNUm + YAMAHA F225FEtx, inkl. COMFOrt och CANVAS 712 000 kr

I priset ingår leverans och monteringskostnader.

paKEtpris mEd motor

Tiltratt samt offshorestolar med fjädrande stolstativ garanterar körkomfort.

Exklusiva stolar

Praktiska sidoboxar med dyna går att beställa som fabriksmonterad 
utrustning.

Fören med insteg och låsbart förvarsutrymme

Buster Q 16'' som standard

optioNstaNdard

Black Satin 
Metallic
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BUSTER
SUpERMagNUM

* 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.

•	 Buster Q 16”
•	 Hydraulisk styrning
•	 Tiltratt
•	 Styrpulpet (vindruta i härdat glas)
•	 Vänster pulpet (vindruta i härdat glas)
•	 Förvaringsutrymme i pulpeten
•	 Vindrutetorkare (höger)
•	 Vindrutetorkare (vänster)
•	 Fast mellandörr
•	 Låsbara förvaringsutrymmen (ennyckelsystem)
•	 ENTERTAINMENT-paket
•	 Dynserie

•	 Vattenskidbåge
•	 Trimplan med joystick-kontroll
•	 Integrerat kapellgarage
•	 Spölåda
•	 U-formad aktertoft
•	 offshorestolar 2 st med skyddshuva
•	 Fjädrande stolstativ
•	 Boxar för ankare och rep
•	 Badplattform
•	 Badstege
•	 Aluminiumdurk
•	 Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål

•	 Brandsläckare
•	 Batteribox
•	 Huvudströmbrytare med automatsäkringar
•	 Manuell länspump
•	 Automatisk länspump
•	 Fast bränsletank
•	 Navigationsljus
•	 Topplanterna (löstagbar)
•	 Eluttag 12V / USB
•	 Regnvattenlänsande
•	 Förberedd för bogpropeller
•	 yamaha y-CoP startspärr

staNdardUtrUstNiNG

7,70 m 2,50 m 1 395 kg + motor 250–350 hp 400 l Xl 55+ knop*10

Båten på bilden kan ha tilläggsutrustning.
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tillbEHÖr
Hamnkapell 7 830 kr

Solbädd 4 780 kr

Värmare 19 200 kr

Hjälpmotorställning 1 010 kr

Monteringsskena för ekolodsgivare 470 kr

Bord 3 670 kr

Kompass 1 190 kr

Ankare, lina, låsskätting och hänglås kl 3, 4 st fendrar,  
4 st fenderlinor, 4 st tampar, stöldskyddsmärkning & motorlås

10 000 kr

FabriKsmoNtErad UtrUstNiNG
CANVAS-paket, inkl. mellandörr, ingår i paketpriset 18 400 kr

Q+ paket 30 710 kr

Ekolod 3 640 kr

Fishfinder 6 800 kr

AIS 10 440 kr

Elektro-hydraulisk servostyrning 33 730 kr

X-Craft fjädrande stolstativ 54 040 kr

Kylskåp 14 650 kr

Bogpropeller 34 680 kr

Ankarspel, akter 50 300 kr

optioNstaNdard

FÄrGpaNEl
Alternativ färgpanel 12 190 kr
Färgerna reproduceras så noggrant som är trycktekniskt möjligt.

bUstEr sUpErmaGNUm + YAMAHA F250DEtx, inkl. CANVAS-paket 795 000 kr

bUstEr sUpErmaGNUm + YAMAHA F300BEtx, inkl. CANVAS-paket 828 000 kr

bUstEr sUpErmaGNUm +YAMAHA F350AEtx, inkl. CANVAS-paket 906 000 kr

I priset ingår leverans och monteringskostnader.

paKEtpris mEd motor

Stilig vindruta skyddar bra mot vind

Stor U-soffa och aluminiumdurk som standard

Buster Q 16'', hydraulstyrning och tiltratt som standard

Kraftiga offshorestolar för förare och navigatör

sKroVEts ytbEHaNdliNGar
Primer i botten 7 590 kr

Primer i botten + Antifouling 12 670 kr

Folierade sidor 17 680 kr

Folierade sidor + Primer i botten 25 260 kr

Grå sidor + Primer i botten + Antifouling 30 340 kr

Black Satin 
Metallic
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BUSTER
CaBIN 

* 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.

•	 Buster Q 16"
•	 Hydraulisk styrning
•	 Tiltratt
•	 Vindrutetorkare (höger)
•	 Vindrutetorkare (vänster)
•	 Dörr till kabinen för (gliddörr akter,  

lås med ennyckelsystem)
•	 Led belysning på däck
•	 Trimplan
•	 Säten med bäddfunktion

•	 Fjädrande stolstativ
•	 Boxar för ankare och rep
•	 Aluminiumdurk
•	 Bad-/arbetsplattform
•	 Badstege
•	 Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
•	 Brandsläckare
•	 Batteribox
•	 Huvudströmbrytare med automatsäkringar
•	 Manuell länspump

•	 Automatisk länspump
•	 Fast bränsletank
•	 Navigationsljus
•	 Topplanterna (ihopfällbar)
•	 Eluttag 12V / USB
•	 Regnvattenlänsande
•	 Förberedd för bogpropeller
•	 yamaha y-CoP startspärr

staNdardUtrUstNiNG

6,92 m 2,43 m 1 185 kg + motor 150–250 hp 240 l Xl 45 knop*8

Båten på bilden kan ha tilläggsutrustning.

580 000 kr
Buster CaBin +  

YaMaha F150Detx

KampaNJ!

Comfort-paket och värmare 
på köpet!
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FabriKsmoNtErad UtrUstNiNG
CoMFoRT-paket, ingår i kampanjen 3 060 kr

CANVAS-paket, inkl. mellandörr 18 610 kr

ENTERTAINMENT-paket 4 790 kr

Ekolod 3 640 kr

Fishfinder 6 800 kr

AIS 10 440 kr

Radar 22 150 kr

Targabåge 5 490 kr

yttre styrplats, ingår i utestyrningspaketer 30 570 kr

Dubbelbatterisystem (kablar och kopplingar, utan batterier) 3 900 kr

Strålkastare 2 st 3 220 kr

Värmare, ingår i kampanjen 26 250 kr

Bogpropeller 34 680 kr

Mittpollare rostfritt stål 2 170 kr

tillbEHÖr
Mörkläggningsgardiner 7 810 kr

Hjälpmotorställning 1 010 kr

Monteringsskena för ekolodsgivare 470 kr

Kompass 1 190 kr

Ankare, lina, låsskätting och hänglås kl 3, 4 st fendrar, 4 st fenderlinor, 
4 st tampar, stöldskyddsmärkning & motorlås

10 000 kr

sKroVEts ytbEHaNdliNGar
Primer i botten + Antifouling 11 420 kr

bUstEr CabiN (Q-EDitiON) + YAMAHA F150DEtx 580 000 kr

bUstEr CabiN (Q-EDitiON) + YAMAHA F200GEtx 626 000 kr

bUstEr CabiN (Q-EDitiON) + YAMAHA F250DEtx 670 000 kr

I priset ingår leverans och monteringskostnader.

paKEtpris mEd motor

Aluminiumdrk som standard

Stora fönster och taklucka gör hytten ljust.

Rikligt med fri durkyta i aktern

Kabinen är rymlig och omsorgsfullt planerad.

prEriGG – UtEstyrNiNG
Prerigg yamaha elektrisk 8 625 kr

Prerigg yamaha mekanisk + yttre styrplats 39 195 kr

Prerigg yamaha elektrisk + yttre styrplats 53 000 kr
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Hamnvägen 8
Täby/Stockholm
08-544 44 240

www.flippermarin.se




