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BUSTER OFF-ROAD SHOW 2009
Kasta loss från vardagens bekymmer och ta med dig ett pålitligt resesällskap. Med Buster, byggd av 

marinaluminium, tar du dig tryggt och problemfritt ut på öppnare vatten. Du kan smidigt och bekymmersfritt 

anpassa båten efter just dina behov för att få full flexibilitet i ditt båtliv.

Buster XXL AWC (All Weather Cruiser) som är den första överbyggda modellen i Busterfamiljen låter dig 

njuta av en ny sorts frihet. På sidorna 10–11 och 28–29 kan du läsa om vår nya flexibla allvädersbåt.

Nyckeln till ett bekymmersfritt båtliv 
– Marinaluminium och Buster! 
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Båtarna på bilderna är standardutrustade, men de kan också innehålla tillval. Kontrollera med din återförsäljare vilken utrustning som ingår i leveransen.

Buster har ett skrov 

av marinaluminium 

som gör båtfärden lätt, 

säker och fri från be-

kymmer. Som Europas 

största tillverkare av 

aluminiumbåtar har vi 

både kunskap och erfa-

renhet att ta fram lös-

ningar för en behaglig 

och trygg fritid till sjöss. 

Aluminium är lättskött 
Buster är extremt lättskött. Skro-

vet av hållbar marinaluminium har 

en genomarbetad finish och den 

hårda, glansiga ytan hindrar smuts 

från att fastna. Det räcker med 

vatten för att hålla båten ren. 

Alla modeller, från Magnum till 

Buster M, är utrustade med en 

komplett ytbehandling både in- 

och utvändigt.

Säker på sjön
Buster är osänkbar och har stabil 

gång även när den är ojämnt 

lastad. Både Buster XXL och våra 

mindre modeller flyter även som 

helt vattenfyllda, om de är rätt 

lastade. De inbyggda flytkrop-

parna i friborden suger inte upp 

vatten och håller båten på rätt 

köl. Med Busters stadiga grabb-

räcken och stora halkfria durk 

blir det lätt att röra sig ombord. 

Precis som det ska vara. Med 

den rundade fören kan du köra 

tätt intill bryggan. Busterbåtarna 

har också en härdad ögla där du 

kan fästa en kedja som försvårar 

stölder. Dessutom fräser vi in ett 

extra skrovnummer i fören innan 

båten lämnar fabriken.

Aluminium är hållbart
Buster tål omild behandling − 

både ute på sjön och under 

transport på trailer. Marinalumi-

nium är ett lätt men samtidigt 

draghållfast och slagtåligt mate-

rial som inte rostar, fräts, spricker 

eller ruttnar. Det blir inte skört, 

kan inte antändas och suger inte 

upp vatten. Materialet tål ex-

trema temperaturer från sträng 

kyla upp till 200 grader. Robusta 

Bekymmersfrihet på alla plan

och långlivade Buster har ett bra 

andrahandsvärde. En skrovga-

ranti på sex år säger också en del 

om Busters hållbarhet.

Köregenskaper
Körkomfort är en annan av 

Busters egenskaper. Ergonomiskt 

utformade styrpulpeter och 

aluminiumskrovet med sin väl 

genomtänkta form ger en behag-

lig färd även i tuffa förhållanden. 

Med det lätta skrovet accelererar 

Buster snabbt, även om den har 

en mindre och bränslesnålare 

motor än konkurrerande märken. 

Flexibel
Buster har ett brett sortiment 

där du kan hitta en modell som 

passar just dig både till storlek 

och egenskaper. Det går lätt att 

ändra inredningen i en Buster. På 

så sätt får du ännu fler använd-

ningsområden. Du har en flexibel 

följeslagare för sommarstugan, 

transporter, utfärder, fiske och 

andra härliga vattenaktiviteter.

Buster Magnum

Buster XXL

Buster XXL AWC

Buster XL

Buster X

Buster L

Buster M

Buster S

Buster XS

Modellsortiment 2009
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Buster Magnum
En SUV med sjöegenskaper

Längd 6,70 m

Bredd 2,40 m

Rek. motoreffekt 100–225 hk

Antal personer 8 eller 

lastkapacitet 600 kg

Mer information: www.busterboats.se. 

Magnum behöver egentligen ingen närmare presentation. Modellen är klassens primus med samma 

prestanda och egenskaper som en terrängbil, fast på sjön. En muskelknutte till kvalitetsbåt med säker 

gång som kan användas till mycket – utfärder, fiskeresor och andra fritidsaktiviteter. 

Du faller pladask för båten som verkligen håller vad den lovar. Magnum är rustad till tänderna och har 

sitt- och stuvutrymmen för upp till åtta personer. Den är dessutom stabil och lätt att köra. Behöver du lite 

extra kraft kan du styra ut mot öppnare vatten med en motor på maximalt 225 hästkrafter.
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Buster XXL 
Easy rider!

Längd 6,35 m

Bredd 2,40 m

Rek. motoreffekt 90–150 hk

Antal personer 7 eller 

lastkapacitet 525 kg 

Buster XXL är säker i drift och otroligt allsidig. Den fungerar lika bra för transporter och fisketurer som för 

vattensporter och dagsutflykter. Med XXL får du en sportigt strömlinjeformad design i kombination med 

säkerhet av högsta klass. 

Nya XXL har ett brett fördäck och höga grabbräcken som gör det lätt att stiga i båten framifrån. Men det är 

klart - det är lika enkelt att stiga ombord i aktern via badtrappan och den stora badavsatsen. Variera inredning-

en genom att till exempel ta bort sittboxarna och/eller aktersoffan. Soffan är dessutom rörlig och löstagbar.

Nya XXL får lätt upp farten. Den går snabbare och stabilare än någonsin med en motor på 90–150 hästkrafter. 

Men du får fortfarande en mycket god ergonomi och fantastiskt fina köregenskaper. 

Maximal förarkomfort, helt enkelt.
Mer information: www.busterboats.se. 
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Buster XXL AWC
Allroundbåt för familjen

Längd 6,35 m

Bredd 2,40 m

Rek. motoreffekt 100–175 hk

Antal personer 7 eller 

lastkapacitet 525 kg

Buster XXL AWC (All Weather Cruiser) ger dig ännu fler anledningar och ännu fler möjligheter till sköna båtutflykter. 

Den är överraskande rymlig och flexibel. Med sin utrustning och variationsrikedom klarar den alla väder och vatten.

Ta med vännerna eller släkten på en tur. XXL AWC är som klippt och skuren för det. Den har gott om anpassnings-

bara utrymmen för passagerare. Om du monterar på kapellet får du ett täckt utrymme som går ända fram till 

aktern. Du kan också sätta upp en avtagbar tygvägg eller en fast monterad vägg mot kabine. Modernt, enkelt och 

flexibelt är nyckelorden även i interiörlösningarna. Du kan till och med övernatta i båten om du så vill. 

Förarplatsen är rymlig och har genomskinligt tak och stora fönsterrutor som ger utmärkt sikt i alla riktningar. 

En fiffig placering av manöverreglagen och fjädrande säten för både förare och sjökortsläsare ger dig optimal 

komfort. Läs mer om de smarta lösningar som finns i Buster XXL AWC på sidorna 28–29.
Mer information: www.busterboats.se. 
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Buster XL
Havets okrönta riddare

Längd 5,60 m

Bredd 2,17 m

Rek. motoreffekt 60–115 hk

Antal personer 7 eller 

lastkapacitet 525 kg

Buster XL är både praktisk och snygg. Den är en mångsidig båt för nöjesåkning, fritid och transporter. XL har 

alla grundläggande egenskaper som finns hos de större Bustermodellerna, men snäppet lägre motoreffekt. 

Ett attraktivt yttre och en rymlig interiör ger båten en touch av självklar elegans. Upp till sju personer får 

plats i båten med inredningslösningar som ligger rätt i tiden. XL ger dig chansen att visa dig på styva linan 

som skeppare. Båten lyder minsta vink och uppför sig bra i alla väder.

2

Mer information: www.busterboats.se. 
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Buster X
Baddare på flexibilitet

Längd 5,15 m 

Bredd 2,06 m 

Rek. motoreffekt 50–80 hk 

Antal personer 7 eller 

lastkapacitet 525 kg 

Buster X är en baddare på variationer. Du ändrar den lätt efter situation och önskemål, precis som en 

flexibel bil. Familjeversionen C4 är allra lättast att variera, med många löstagbara detaljer.

Buster X är på sätt och vis flera olika båtar i en, med en sak gemensamt: Den är lätt att använda. Samtidigt 

är den säker, liksom alla Bustermodeller. De här robusta basegenskaperna hjälper X att stå pall oavsett om 

du ska ut och fiska, transportera gods, styra ut till sommarstugan eller göra en dagsutflykt. Du får lätt upp 

farten redan med en 60 hästkrafters motor när du drar iväg med Buster X. 

Mer information: www.busterboats.se. 
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Buster L
Ständig favorit i klassen

Längd 4,90 m

Bredd 1,97 m

Rek. motoreffekt 30–50 hk

Antal personer 6 eller 

lastkapacitet 450 kg

Buster L har en orubblig position som favorit i sin storleksklass. Enkla funktioner och bra säkerhet är 

hemligheten bakom populariteten. L har lagom storlek, passar för alla typer av båtliv och har ordentliga 

passagerar- och stuvutrymmen. 

Med sådana egenskaper är det ingen konst att svischa ut till stugan eller att ta båten på fisketur eller 

utflykt. L levereras med antingen en eller två styrpulpeter. Vad väljer du? Bland tillvalen finns stoppade 

dynor, akterkapell och en rymlig sidotoft som du kan använda som spölåda.

Mer information: www.busterboats.se. 
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Buster M
För fartfylld fritid

Längd 4,60 m

Bredd 1,86 m

Rek. motoreffekt 30–40 hk

Antal personer 5 eller 

lastkapacitet 375 kg

”Keep it simple!” kunde stå som motto för Buster M. M är ett enkelt och säkert val för dig som vill ha en 

pålitlig universal- eller fritidsbåt. I den stora sittbrunnen har fem personer bra komfort. En praktisk detalj 

på fiskefärder är den rymliga sidotoften som kan användas som spölåda. 

Du behöver inte vara en fullfjädrad skeppare för att kunna köra Buster M. Båten är stabil och lätt att 

hantera. Den glider mjukt och följsamt genom vattnet med en motor på 30–40 hästkrafter.

Mer information: www.busterboats.se. 
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Längd 4,58 m

Bredd 1,88 m

Rek. motoreffekt 20–30 hk

Antal personer 4 eller 

lastkapacitet 300 kg

Buster S
Klassiker för stugan

Buster S är en pålitlig klassiker för mindre farvatten. Den har väl disponerade utrymmen och smart 

utrustning som gjort många häpna. S har bekväma sittplatser för fyra personer, på väg till stugan eller på 

fisketuren. Ett stadigt fördäck gör det lättare att stiga i och ur Bustern, inte minst för familjens yngsta.

S är en präktig båt med gott om utrymme och med en lätt aluminiumkonstruktion. Därför rör den sig vigt 

och graciöst redan med 20–30 hästkrafter. S är säker och stabil också när du ror. 

Mer information: www.busterboats.se. 
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Längd 4,15 m

Bredd 1,65 m

Rek. motoreffekt 6–15/20 hk

Antal personer 4 eller 

lastkapacitet 300 kg

Buster XS
Stabil snurrebåt

Buster XS är det billigaste sättet att ta reda på vad hela båtserien går för i fråga om komfort, slitstyrka 

och lättskötthet. XS är en stadig, stabil och osänkbar följeslagare. Ta den till sommarstugan och på 

fisketur. Den trivs i ur och skur. 

XS/XS R fungerar utmärkt med en motor på 6–20 hästkrafter. Den har höga tofter så att du sitter bekvämt 

också när du ror. Modellen XS R har styrpulpet för ännu bättre körkomfort.

Mer information: www.busterboats.se. 

Ett bekymmersfritt val Ett bekymmersfritt val22 23



Fem–sex vuxna får plats under det 

delbara kapellet på Magnum. Det kan 

lätt anpassas till växlande förhållanden.

Kapellet på Buster XXL har stora 

vindrutor som går att öppna. Takluckan 

kan du dessutom öppna från förarplat-

sen. 

När du drar ett kapell över sittbrunnen 

på Buster XXL AWC får du rejält 

med täckta passagerarutrymmen för 

ruskvädersdagarna. 

Buster XL har ett kapell som är delbart 

på längden. En modern dörrgardin med 

fjäder hör till. 

Det fina med kapellet på Buster X är att 

sidorna kan tas bort och akterväggen 

rullas ner. Kapellboxen är integrerad i 

akterrelingen.

Buster L-versionen med två pulpeter

kan du utrusta med ett praktiskt 

akterkapell som ger behagligt skydd 

i sittbrunnen.

Akterkapellet på Buster M kan du 

använda också när du kör. Stora 

fönsterrutor ger god utsikt och gör det 

trivsammare i sittbrunnen. 

Kapellet täcker hela sittbrunnen när 

Buster M ligger stilla. Öppnar du det 

framme i fören är det lättare att gå 

ombord från bryggan.

Buster L har ett kapell som täcker 

hela sittbrunnen när båten ligger stilla. 

Kapellet är delbart i längdriktningen 

och skyddar även mot fartvinden under 

gång. 

Buster S har ett kapell som skyddar 

båten både när du transporterar den 

på trailer och när den ligger förtöjd. 

Både fram- och bakdelen på kapellet 

går att öppna. 

Också till Buster XS finns det ett hel-

kapell där både fram- och bakdelen är 

öppningsbara. Kapellet skyddar mot 

regn och hindrar dessutom löv och 

annat skräp att falla ner i båten.  

Kapell Flexibel och multifunktionell
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Flexibla Buster X inledde en ny era i båtvärlden. Lösningar som ökar 

användningsområdena har både återanvänts och vidareutvecklats på de 

nya modellerna Buster XXL och Buster XXL AWC.

Buster X 
– mångsidighetens 

mästare

Buster X har fått ännu fler varia-

tionsmöjligheter. Nu kan du få en 

fast dörr mellan pulpeterna, så att 

också passagerarna på aktertoften 

sitter skyddade mot fartvind och 

stänk. Dörren är lätt att montera 

och passar även X-båtar av års-

modell från 2007. Kontakta våra 

återförsäljare för mer information.

Finn (minst) fem skillnader 

på bilderna!

Gå in på www.buster.fi, skicka in 

ditt svar och delta i utlottningen av 

20 produkter från Fiskars!

Buster XXL 
– genomtänkt variationsrikedom

Den mittersta delen av 

vindrutan är en tvådelad dörr 

mellan pulpeterna, så att det 

blir lätt och säkert att röra sig 

i fören. Övre delen av dörren 

svänger utåt, mot vindrutan. 

Nedre delen öppnar sig inåt.  

Soffan löper på glidskenor 

och är lätt att ta bort. Den 

fungerar dessutom som ett 

stort förvaringsfack och kan 

förvandlas till en skön solbädd 

med madrass. Solbädden le-

vereras som extrautrustning.

Trappstegen är av aluminium 

med halkfri yta som inte blir 

hal i fuktigt väder. Stadiga 

relingar gör det lätt att ta sig 

fram i båten.

Under fördäcket finns ett 

stort låsbart stuvutrymme. 

Locket till bränsletanken 

döljs diskret under locket till 

förvaringsboxen för förtöj-

ningslinor.

Med hjälp av blåsmunstyck-

en i nedre kanten av vindru-

tan är den imfri även i regn 

och rusk. Jalusiskåpet under 

pulpeten går att låsa. Och 

smart nog fungerar alla lås 

ombord med samma nyckel.

Aktern har två badplattform 

där det är lätt att ta sig 

ett dopp. De gör det också 

bekvämt och säkert att 

stiga ombord igen.

Är vattenskidor ditt gebit 

kan du utrusta sportiga 

Buster XXL med en praktisk 

båge.

I standardutrustningen ingår även ett lättskött kapell med kapellbox. Ännu mer flexibilitet!

Ett annat tillval är rymliga förvaringsboxar som du kan 

placera bakom de roterande stolarna eller i fören. Boxarna 

fungerar både som extra sittplatser och som trappsteg. 

Det finns också utrustning och tillbehör för äldre Buster-

modeller som tillval. Prata med din Busterhandlare eller gå 

in på www.busterboats.se.

Ett bekymmersfritt val Ett bekymmersfritt val26 27



Nya Buster XXL AWC 
– en gedigen allvädersbåt

Buster XXL AWC (All Weather Cruiser) med överbyggnad är en ny 

anpassbar modell i sortimentet. Den har allt du kan önska dig av en båt. 

En fiskekompis i alla väder, en bekymmersfri utflyktsbåt och en 

pålitlig transportfarkost för hela familjen. 

Hög utrustningsstandard och genomtänkta detaljer gör båtlivet 

ännu mer bekymmersfritt i alla avseenden. Lägg till båtens härliga 

rymdkänsla − och du är redo för båtlivets alla utmaningar!

Den väl tilltagna, öppna 

sittbrunnen ger komfort för 

passagerarna och många 

möjligheter. Vid behov kan 

den skyddas med ett kapell.

Som tillval till kajutan finns 

en lätt tygvägg som går att 

öppna och stänga, eller en 

fast monterad vägg med 

skjutdörr.

Den klara och repsäkra 

vindrutan är något framåtlu-

tad för att minimera reflexer. 

Vindrutetorkare och avfrost-

ningssystem med blåsmun-

stycken ger klar sikt även i 

fuktigt och kallt väder.  

Du rör dig tryggt och obehindrat ombord. Vindrutan i det 

tvådelade taket går att öppna på mitten när man ska stiga in 

i båten.

Det generösa utrymmet i förpiken är optimalt som stuv-

fack för alla sorters grejor. Här kan du också bädda för två 

personer. 

Soffa och solbädd finns som 

tillval. De kan bäddas till 

kojer under akterkapellet 

för ytterligare två små pass-

agerare. Mer information finns på 

www.busterboats.se. 

Locket till bränsletanken lig-

ger diskret dolt under locket 

till den låsbara ankarboxen i 

aktern.

Ett uppfriskande dopp är 

enkelt att ta från den stora 

badplattform. Badstegen går 

att öppna från både vattnet 

och båten. Och med rejäla 

däck och durkar samt stadiga 

relingar är det lätt att röra sig 

överallt i båten.

Det finns gott om låsbara 

förvaringsutrymmen i de tre 

löstagbara sittboxarna och 

under styrpulpeten. Pulpe-

ten har dessutom eluttag 

för 12 volt. Här kan du också 

ställa en kylväska eller ett 

kylskåp.

Det tvådelade taket kan 

öppnas ovanför förarkabinen. 

Båda halvorna går att skjuta 

undan som en taklucka.
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Välj Buster om du vill 

vara klimatsmart 

Buster vill vara ledande också när det gäller miljö- och klimatfrågor. Vi försöker 

minimera miljöpåverkan både i vår egen verksamhet och vid val av material och 

egenskaper för Busterbåtarna.

Främst returmaterial

Merparten av båtkonstruktionerna utgörs av återvinningsbart material. Vi använder 

aluminium som till över 80 procent består av returråvara. Dessutom tar vi tillvara allt 

material från vår verksamhet som går att återvinna.

Ekonomiska i drift

Busterbåtarna är exceptionellt hållbara och långlivade. Det tjänar både båtägaren och 

miljön på. Båtarna konstrueras dessutom på ett sådant sätt att totalvikten ska bli så låg 

som möjligt. Det innebär att de har en utmärkt prestanda också när motoreffekten 

och bränsleförbrukningen ligger under genomsnittet.

Proffsen vet vad 

Buster går för 

Yrkesfolk som rör sig på sjön vet 

vilka extrema påfrestningar både 

båt och förare kan utsättas för. Det 

är därför som Buster har sin givna 

plats bland räddningspersonal, 

polisen, marinen, kustbevakningen, 

hamn-, gräns- och brandmyndighe-

ter samt yrkesfiskare.

Bekymmersfri

och omväxlande 

fritid

Buster är säker i drift och gör att 

du får mer ut av båtlivet. Eftersom 

marinaluminium är mycket hållbart 

kan du starta säsongen så snart 

isarna gått och fortsätta ända fram 

till sena hösten. 

Yrkes- och sportfiskare har alltid 

gillat Busterbåtarna för att de har 

stora variationsmöjligheter. Pulpe-

terna kan till exempel placeras på 

olika sätt. Utrustning för trolling 

finns stadigt fäst på skrovet av 

marinaluminium. Som tillval finns 

en lång spölåda, spöställ och kapell 

som skyddar mot regn, rusk och 

fartvind.

Tekniska data
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Buster Magnum

Längd 6,70 m

Bredd 2,40 m

Flytkroppsvolym 1 000 l

Vikt 928 kg

Antal personer 8

Bränsletankens volym 170 l

Rek. motoreffekt 100–225 hk
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Buster XL

Längd 5,60 m

Bredd 2,17 m

Flytkroppsvolym 815 l

Vikt 591 kg

Antal personer 7

Bränsletankens volym 100 l

Rek. motoreffekt 60–115 hk
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Antal personer

115 hk 100 hk 80 hk 60 hk

Buster XXL

Längd 6,35 m

Bredd 2,40 m

Flytkroppsvolym 1 004 l

Vikt 850 kg

Antal personer 7

Bränsletankens volym 155 l 

Rek. motoreffekt 90–150 hk
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Antal personer

150 hk 115 hk 90 hk

Buster XXL AWC

Längd 6,35 m

Bredd 2,40 m

Flytkroppsvolym 1 004 l

Vikt 1 030 kg

Antal personer 7

Bränsletankens volym 155 l

Rek. motoreffekt 100–175 hk
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175 hk 150 hk 115 hk 100 hk

225 hk 200 hk 150 hk 115 hk 100 hk

Hastighetskurvorna för Buster XXL AWC är approximativa.

Buster i ett nötskal Magnum XXL XXL AWC XL X L M S XS
Totallängd (m) 6,70 6,35 6,35 5,60 5,15 4,90 4,60 4,58 4,15
Längd i vattenlinjen (m) 5,65 5,05 5,05 4,64 4,14 4,40 4,04 4,12 3,70
Största bredd (m) 2,40 2,40 2,40 2,17 2,06 1,97 1,86 1,88 1,65
Bredd i vattenlinjen (m) 1,83 1,95 1,95 1,66 1,60 1,58 1,56 1,43 1,26
Vikt (kg)* 928 850 1030 591 480 338 303 259 160
Fribordshöjd, obelastad (m) 0,86 0,75 0,75 0,72 0,70 0,64 0,57 0,53 0,50
Djupgående (m) 0,36 0,35 0,35 0,30 0,30 0,29 0,19 0,19 0,18
Flytkroppsvolym (l) 1000 1004 1004 815 657 550 395 400 313
V-bottnens vinkel (grader) 20 20 20 19 18 17,5 17,5 15 10
Antal personer/lastkapacitet (kg)** 8/600 7/525 7/525 7/525 7/525 6/450 5/375 4/300 4/300      
Maximal motoreffekt (hk) 225 150 175 115 80 50 40 30 15/20
Akterspegelns höjd (mm) 635/510 635 635 510 510 510 510 510 380/510
Motorns rigglängd extra lång/

lång
extra
lång

extra
lång

lång lång lång lång lång kort/lång

Konstruktionskategori C C C C C C C C D

C = Kust, vindstyrka i Beaufort (m/s)  6 (10,8–13,8), signifikant våghöjd*** H1/3 (m)  2
D = Skyddade vatten, vindstyrka i Beaufort (m/s)  4 (5,5–7,9), signifikant våghöjd*** H1/3 ( m)  0,5

* Vikten på en fabriksutrustad båt utan tillvalsutrustning och motor.

** En passagerare antas väga 75 kg.

*** Den signifikanta våghöjden beräknas så att man tar medeltalet av den högsta tredjedelen av alla våghöjder uppmätta på vattenområdet.

Standard- och 
tillvalsutrustning

Magnum XXL XXL AWC XL X L M S XS R XS

Styrutrustning x x x x x x x x x
Styrbords styrpulpet x x x x x x x x x
Babords styrpulpet x x - x x - - - -
Styrbords vindruta x x - x x x x x
Babords vindruta x x - x x - - - -
Räcksats x x x x x x x x
Babords förpulpit x x x x x x x x - -
Styrbords förpulpit x x x x - - - - -
Kapell x
Inbyggd bränsletank* x x x x x - - - - -
Utrymme för tank 1 - - - - - - - x x x
Utrymme för tank 2 - - - - - x x - - -
Batteribox x x x x x x x x x
Huvudströmbrytare x x x x x x x x x
Lanternor x x x x x x x x - -
Eldsläckare x x x x x x x - - -
Manuell länspump x - - - - - - - x x
Electric bilge pump x x x x x x x x x -
Automatisk länspump x x x x x x x x x -
Badstege x x x x x x x - - -
Självläns 1) 1) 1) 1) 1) 1) 2) - - -
Stuvutrymme framför styrpulpeten x - - x x x - - -
Sidotoft/spölåda x - - x x - - -
Adapter för lång rigg** - - - - - - - - -
Sittdynor x x x - -
Bord - - - - -
Stativ till båtstolar x x x - - - -
Vindrutetorkare (styrbord) x x x - - - - - - -
Solbädd och madrass - - - - - - - -
Inomhusbelysning - - x - - - - - - -
Plats för stereo - x x - - - - - - -
Plats för värmeaggregat - x x - - - - - - -
3 st sittboxar - - x - - - - - -
Munstycke för avfrostningssystem - - x - - - - - - -
Fast skiljevägg - - - - - - - - -
Lätt skiljevägg - - - - - - - - -
Mattset - - - - - - - - -
Madrasser till förpiken - - - - - - - - -
Aktersoffa - x - - - - - - -
Stoppad ryggdyna x - -
Set med sittdynor till aktersoffa x - - -
Spöställ med 10 st spöhållare - - - - - - - - -
En sats trimskivor - x - - - - - - -

* Standard i modell L Prof       ** Finns att få till XS R-modeller tillverkade före 2005 Vi reserverar oss för förändringar.
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A1 A2 A3 A4

B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4

D1 D2 D3 D4

Buster X

Längd 5,15 m

Bredd 2,06 m

Flytkroppsvolym 657 l

Vikt 480 kg

Antal personer 7

Bränsletankens volym 72 l

Rek. motoreffekt 50–80 hk

Övriga förvaringsutrymmen
– under förtoften
– utrymme för sjökort

De olika varianterna av Buster X har 

delats in i kategorierna A, B, C och D. 

Familjemodellen C4 kan varieras på 

många olika sätt och interiören ändras 

på några minuter. För de 15 övriga vari-

anterna får du räkna med en leveranstid 

på ungefär tre månader.
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Buster L

Längd 4,90 m

Bredd 1,97 m

Flytkropps-

volym 550 l 

Vikt 338 kg

Antal personer 6

Rek. motoreffekt 30–50 hk
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Buster M

Längd 4,60 m

Bredd 1,86 m

Flytkroppsvolym 395 l

Vikt 303 kg

Antal personer 5

Rek. motoreffekt 30–40 hk
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Buster S

Längd 4,58 m

Bredd 1,88 m

Flytkroppsvolym 400 l

Vikt 259 kg

Antal personer 4

Rek. motoreffekt 20–30 hk

1 2 3 4

30

25

20

15

10

5

0

30 hk
20 hk

Fa
rt

, k
no

p

Antal personer

XS XS R

Buster XS, XS R

Längd 4,15 m

Bredd 1,65 m

Flytkroppsvolym 313 l

Vikt 160 kg

Antal personer 4

Rek. motoreffekt XS: 6–15 hk

Rek. motoreffekt XS R: 6–20 hk
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Vi reserverar oss för förändringar.
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Inha Bruk Oy Ab
Saarikyläntie 21, FI-63700 Ähtäri, Finland

www.buster.fi

Ett bekymmersfritt val

Vi reserverar oss för ändringar i sortimentet när det gäller modeller, färger, utrustning och pris på de Busterbåtar vi levererar utan föregående meddelande. Båtarnas standardsortiment kan variera från marknad 
till marknad. Båtarna på bilderna kan innehålla utrustning som inte ingår i standardsortimentet. Hör efter med din Busterhandlare vad leveransen omfattar.

Figeholm: Figeholms Marin 0491-314 00 

Göteborg/Havstenssund: GBM 0525-199 60

Helsingborg: Yamaha-Center 042-15 55 55 

Karlshamn: Marinkompaniet 0454-180 15

Karlstad: Yamaha-Center 054-777 58 00 

Kiruna: Yamaha-Center 0980-630 05 

Kvicksund: Båt-Sam 016-35 47 85 

Lidköping: Rogers Marin 0510-276 46 

Luleå: Yamaha-Center 0920-185 85 

Malmö: Sparrholms 040-93 95 50 

Mariestad: Mariestads Marina 0501-137 60

Motala: Motala Båtvarv 0141-21 60 20

Mölndal: Yamaha-Center 031-700 17 00 

Norrköping: Alvarbåtar 011-31 12 60 

Norrtälje: Yamaha Marin Store 0176-23 23 23

Nynäshamn: Norberg&Nilsson 08-520 174 10 

Oxelösund: Oxelösunds Båt&Motor 0155-319 00

Skellefteå: Yamaha-Center 0910-71 44 20 

Skene: Skene Järn 0320-195 00

Smögen: Smögen Marin 0523-27 07 00

Stockholm/Haninge: Yamaha-Center 08-556 523 00

Stockholm/Järfalla: Yamaha-Center 08-505 730 00

Stockholm/Täby: Flipper Marin 08-544 442 40

Sundsvall: Yamaha-Center 060-64 15 80

Sunne: Bjälverud Yamaha Store 0565-911 75

Umeå: Automek 090-14 84 00

Uppsala: Wik Marin 018-13 13 00

Växjö: Bil&Marin 0470-150 80

Örebro: Repslagar‘n 019-31 12 00

Örnsköldsvik: Yamaha-Center 0660-182 00

Östersund: Yamaha-Center 063-51 01 47

Generalagent i Sverige, Norge och Danmark

YAMAHA MOTOR SCANDINAVIA AB

Sweden    Norway    Denmark

www.yamaha-motor-scandinavia.com




