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TESTAD AV

Anders Jelving

 Så kom den äntligen, 
arbetsbåten från Buster. 
Medan aluminiumbå-
tarna från den fi nska 

tillverkaren under de senaste tio 
åren har siktat in sig på den breda 
publiken, har andra poppat upp 
och axlat rollen som underhållsfria 
slitvargar. Nu gör man ett försök 
att återerövra den marknadsnisch 
i vilken man under ett par decen-
nier var ledande. Man kandiderar 
inför denna säsong med sin helt nya 
Buster Magnum, med det klatschiga 
artistnamnet Pro Series. En giss-
ning är väl att man sett tillverkare 
som Anytec, Alukin och Faster, för 
att nämna några, satsa på robusta 
pendlar-, fi ske och transportbåtar. 

Namnet Pro Series får antas vara 
kort för Professional. Huruvida den 
appellerar på den tänkta kunden 
som söker en robust arbetsbåt 
återstår att se. Vart man siktar är 
tydligt, men produkten vacklar och 
då är risken stor att man missar må-
let. Är tanken att nå samma kund 
som sneglar på en vanlig Magnum 
eller Buster XXL, men vill ha båt 
med lite tuffare attityd, ja då kan 
detta vara en femetta.

KONCEPTET med en mittpulpetare 
är dock ingen nyhet hos Buster. Re-
dan för tiotalet år sedan kom man 
med sin Magnum CC, som i stort 
byggde på samma tänk. Då var man 
inte halvvägs mot ett lyckande. Den 

båten byggde på Magnum-skrovet. 
Friborden var för låga, vid förarplat-
sen fanns inget utrymme för fast 
navigator och hela rutkonstruktionen 
var synnerligen simpel. Att man nu 
skruvat upp den nya Magnum Pro 
är helt klart. Framför allt har skrovet 
nu fått högre fribord. Knappa metern 
över vattenytan känns det numera 
hyfsat betryggande att vistas någon 
annanstans än i stolarna om båten 
rullar lite i vågorna. Vidare har hela 
pulpeten utvecklats och fl yttats 
något föröver, skrovet har blivit 40 
centimeter längre och för säkerheten 
ombord borgar nu ett antal komplet-
terande meter aluminiumrör i form 
av räcken.

Möbleringen och båtens däcklay-

SHE’S GOT THE  
Visst ser hon ut som en grov arbetsbåt, men 
Buster gör en rockpose utan att koppla in 
gitarrens förstärkarsladd.  Vi vill ha mer tunggung 
än så här. Text Anders Jelving Foto Anders Jelving & Mikael Mahlberg
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topp med en person och olastad 
båt. Max motor är 225 hästar och 
då lovar man från tillverkaren Fis-
kars fart upp emot 50 knop. Det är 
nog ingen omöjlighet och skrovet 
trivs i höga farter. Bottnen har 20 
graders V i aktern. 

Men här faller man på eget 
grepp.

BÅTEN ÄR BYGGD för att vara 
lätt. Busters signum har under alla 
år varit snabba båtar utan över-
drivna motorer. Med relativt fl acka 
bottnar och väl utprovad placering 
av steglister har man fått fram ett 
skrov, som med ett mycket horison-
tellt gångläge blir lättdrivet och lätt-
rimmat. Nackdelen är att de då blir 

BUSTER MAGNUM
PRO
FAKTA
Längd 7,10 meter
Bredd 2,40 meter
Vikt 1 045 kilo
Personer 8
Motor 100–225 hk 

TESTKÖRNINGEN
Last 1 person
Motor Yamaha F150
Fart 40 knop

VÄRT ATT NOTERA
+ Välbyggd
+ Funktionell
– Klena beslag

KONTAKT
Flipper Marin 
Tel. 08-544 44 240
www.flippermarin.se

OUTSPÄTT
Bustar Magnum Pro är en båt med 
mycket attityd. Ett kvalitetsbygge i 
stort med små missar som drar ner 
helhetsintrycket.

BUSTER MAGNUM PRO TEST

man så önskar även placeras över 
akterdäcket. Den svartmålade in-
strumentbrädan ger ett tufft intryck 
och ger initialt känslan av hård 
arbetshäst. Mitt ovanför ratten plats 
för en 12 tums navigator. Stolarna 
är ärvda från vanliga Magnum. De 
är kraftigt skålade med sittdynans 
framkant uppfällbar. Stativen får 
godkänt. Med fotstöd vid sittande 
och kryssdurk under sulorna vid 
stående körning, trivs fötterna att 
vistas bakom ratten. Tyvärr är rutra-
men i lägsta laget. Med mina 1,94 
över durk har jag ramens överkant 
mitt i synfältet. Med kapellet på ser 
jag heller inte över den. 

Vår testbåt var beskaffad med en 
Yamaha F150, det gav 40 knop på 

out kunde inte vara mycket bättre. 
Stora plana durkytor och väl till-
tagna stuvar. För fi skaren som vill 
kunna röra sig fritt från för till akter 
tillåts passage på båda sidor om 
aktertoften. Längs hela båtens sidor 
är det fritt och durk i ett plan. 

FÖRARPLATSEN bakom den stora 
vindrutan är väl avskärmad från 
fartvind och regn om det lilla kapel-
larrangemanget över huvudet är 
uppfällt. På vardera sidan om pulpe-
ten sitter två vikdörrar i aluminium 
som går hela vägen ut till fribordens 
insida. Runt det hela sitter en stadig 
targabåge. Den fungerar som bärare 
av diverse utrustning som radar, 
strålkastare och antenner. Kan om 

 LOOK

SNABBKOLLEN

Snygg?
JA      NJA     NEJ

Tuff är ordet. 

Kul att köra?
JA      NJA     NEJ

Det är inte tanken.

Tillräckliga stuvar?
JA      NJA     NEJ

Finns fl era stora. 

Fungerar för fi ske?
JA      NJA     NEJ

Absolut.

 FÖRARPLATSEN BAKOM den mittplacerade pulpeten får 
klart godkänt. Dock kunde rutramen varit något högre. Bra 
plats för fast stor navigator, men ståstolar och en bättre 
vindrutetorkare står på min önskelista.

Med mina 1,94 meter 
över durk har jag ramens 

överkant mitt i synfältet 
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ANYTEC 750 SP
Är dryga halvmetern längre och deci-
metern smalare. Har ett fartigare skrov 
som klarar upp till 350 hästar. Robusta-
re men inte lika snygg. Kostar 622 000 
med en 250 hästare. 

ALUKIN 750 SP�
Måttmässigt jämförbar med Anytec. 
Tillverkas i Roslagen på ostkusten. Kan 
skräddarsys efter kundens önskemål. 
Max motor 250 hk. Pris från 326 000 
exklusive motor.

ALUCRAFT 23
Mäter 7,1 x 2,3 meter. Rejält bygge 
som tål riktigt tuffa tag. Godkänd för 
sex personer och max motor är 225 hk. 
Här har man satsat på helsvetsat.

TRE KONKURRENTER

lite ranka i sidled. Magnum Pro är 
inget undantag. I och med den höga 
pulpeten har man nu en högre tyngd-
punkt och det straffar sig direkt. Se 
på gångbilderna i detta test. Jag hade 
inga som helst svårigheter att få ner 
relingslisten under vattenytan. 

DETTA UPPLEVS INTE som nå-
got problem en dag då havet ligger 
lugnt, men nu har man tillskrivit 
båten en roll med professionellt 
yrkesstuk. Då håller det inte. Börjar 
det gå sjö där man tvingas åka längs 
vågorna och dess dalar, då blir ett 
skrov med detta beteende rent obe-
hagligt.

Om vi tittar på inredningen så ser 

vi var man sparat vikt. Det är tunn 
aluminiumplåt överallt. Möjligen 
durken undantagen. Men plåten hos 
garnering, stuvar och luckor är för 
tunn för att vilja agera tillsammans 
med någon tuff yrkesman. Luckbe-
slagen hör hemma på attachéväs-
kor, infästningar av gasdämpare och 
gångjärn kommer inte att stå pall 
för något dagligt brukande. I övrigt 
håller Fiskars sin vana trogen myck-
et hög kvalitet på sina Busterbåtar. 

JAG GILLAR NYA Magnum Pro. 
Den är ganska kul att köra, erbju-
der god komfort bakom ratten och 
vid en fi sketur antar jag att den 
vore perfekt. Men att kalla den för 

en robust arbetsbåt vore att tänja 
väl mycket på sanningen. Att den 
sedan har ett tufft yttre lockar alltid 
köpare. För som pendlarbåt står den 
sig väl i konkurrensen. Som extremt 
dyr sportfi skebåt har den knappast 
några att slåss mot.

Nu var detta en av de först till-
verkade båtarna och det skulle inte 
förvåna mig om man höjer ribban 
lite på kommande båtar. På min öns-
kelista står i alla fall: bättre beslag, 
ståstolar och en kraftigare vindrute-
torkare.

Summa summarum: Lite svart 
färg, targabåge och ett coolt modell-
namn gör ingen yrkesbåt, men väl 
vikens ballaste fi skehoj. Gott så. �

 HÄR SITTER EN DEL i det 40 
centimeter längre skrovet. 
Plattformar på vardera sidan 
om motorbrunnen. Hyfsad 
räddningsstege och halk-
skyddat. Stuvfack i det övre 
etaget.

Propeller: 19" stål. Ekonomisk fart är mellan 3 500 och 4 000 varv/minut, 20,9–24,5 knop, 
0,96–1,07 l/M (liter per sjömil). Körfakta och grafik: Staffan Westerling, Marina Uppdrag

ACCELERATION 
 Knop Sek
 0–20 5,4
 0–30 8,3
 20–30 2,9

Yamaha F150 4-t Fart i knop Bränsle l/nm
FART OCH BRÄNSLEFÖRBRUKNING

 EFFEKTIVT VINDSKYDD. 
Dörrarna på var sida om 
pulpeten fyller sin funk-
tion till fullo. Notera den 
smarta och enkla lösning-
en på låsning. En gum-
milist på relingskanten 
och en gasdämpare som 
trycker kalaset på plats.

BUSTER MAGNUM PROTEST

 AKTERTOFT 
med förvaring 
och kapellgara-
ge. Tyvärr ingen 
vettig lösning. 
Vägen ut till ak-
terns plattformar 
går över locket 
till garaget. En 
kvalificerad giss-
ning stavas buck-
lor, bucklor och 
därefter mindre 
snyggt.

Stora plana durkytor och

väl tilltagna stuvar
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