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Buster-varustepaketit

Buster-varusteet ja lisävarusteet

Tervetuloa 

SISÄLTÖ

Tervetuloa uuteen
            -mallivuoteen 2016!

Kesä 2015 menee historiaan kylmimpänä ja sateisimpana 
aikoihin. Juuri sellaisena kesänä jolloin arvostaa Buster 
veneiden huolettomuutta ja helppokäyttöisyyttä - kun venettä 
mökillä tarvitsee ensisijaisesti hyötykäyttöön ja kuljetuksiin 
ja vasta toissijaisesti hupiajoon. Kaudelle 2016 tarjoilemme 
taas rikkaan kattauksen toinen toistaan mielenkiintoisempia 
uutuuksia; osa vanhojen tuttujen kansansuosikkien parannet-
tuja ja uudistettuja versioita, ja osa täysin uusia aluevaltauksia. 

Kauden 2016 uutuuksista ehkä merkittävin on Pohjois-
maiden suosituimman avoveneen Buster L:n täydellinen 
uudistaminen. Uusi Buster L on saatavana kolmena eri vaih-
toehtona: L1 yhdellä sivupulpetilla, L2 kahdella pulpetilla tai 
Lx erillisistuimilta ajettavana. Uusittu ergonominen pulpetti/
tuulilasiyhdistelmä tarjoaa kaikissa malleissa tilaa uppoasen-
netulle plotterille sekä mahdollistaa L2 ja Lx malleissa kiinteän 
välioven ja toimivan kuomuratkaisun, joka suojaa kuljettajaa 
ja matkustajia sateelta ja viimalta. Täysin uusi nousulistaton 
runko takaa helpon liukuunlähdön läpi koko konetehoalueen 
sekä tarjoaa mukavan kulun aallokossa. Nerokas, selkänojaan 
integroitu kuomukotelo taas lisää kuomun käytettävyyttä L2 ja 
Lx malleissa ja toimii L1:ssä vapojen, melojen, valomaston ja 
muiden pitkien tavaroiden säilytyspaikkana. Buster Lx on myös 
malliston pienin vene, jossa viisi henkeä pääsee nauttimaan 
sadesuojasta ajokuomun alla.

Toissakaudelle menestyksekkäästi lanseeraamamme lasi-
kuitukantinen Buster E-sarja sai  ulevalle kaudelle uuden 
lippulaivan, Buster Magnum E:n. Uuden Magnum E:n syvällä 
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V-pohjalla varustettu runko perustuu erinomaiseksi havai-
tulle Buster Cabinin runkogeometrialle. Uutuusmalli tuo 
E-sarjaan rohkean muotokielen ja runsaasti innovatiivisia 
ominaisuuksia kuten yhdellä kädellä avautuva pulpettien 
väliovi, ennenkuulumattoman helppo läpikuljettavuus keu-
lassa ja perässä, luokkansa suurimmat uimatasot - ja kaikki 
tämä unohtamatta 1.000 litran säilytystiloja ja parannettua 
sosiaalista käytettävyyttä. Räväkkää yleisilmettä tukee myös 
kuljettajan ja kartanlukijan istuinten uusi design, jossa on 
ajateltu myös takapenkkiläisten matkustusmukavuutta 
integroidun kahvan muodossa. Ja pitää vielä tässä yhtey-
dessä muistaa mainita, että kaiteet ja kansiheloitus ovat 
käsinkiillotettua ruostumatonta terästä, ja veneen kattava 
perusvarustelu sisältää melkein kaiken tarvitsemasi. 

Uusi Buster XL Pro edustaa uutuusarvoltaan hieman 
Magnum E:tä maltillisempaa suuntausta. Olemme ottaneet 
perus XL:n hyväksi havaitun rungon ja poimineet siihen 
parhaat palat aiemmasta Pro sarjalaisesta. Uusi XL Pro 
onkin ensimmäinen Pro sarjan vene, jossa on perinteinen 
kaksipulpettiratkaisu. Perässä on nostettavat ja laskettavat 

sitä tarvitseville, ja muiden Pro sarjan veneiden tapaan XL 
Prossa on huoleton ja hyvännäköinen alumiiniturkki. 

Viimeisenä kauden 2016 uutuuksista mainittakoon myös 
Buster S Fish, joka on tällä hetkellä ainoa vene mallistossa 
joka on varta vasten suunniteltu kalastajille. Keulan ja 
perän nostettu turkkitaso antaa heittokalastajalle hienot 

työtilat, ja kaksi kalastusistuinta mahdollistavat turvallisesti 
pidemmätkin kalastussessiot. Lisävarusteina S Fishiin saa 
mm. hapettavan sumpun ja sähköllä toimivan keulamoot-
torin. Buster S:n runkogeometria taas antaa kokoistaan 
selvästi isomman veneen ajo-ominaisuudet kaupan päälle - 
ja kaikki tämä paketissa, jota voi huoletta vetää jarruttomalla 
trailerilla tavallisen henkilöauton perässä. 

Kaudelle 2016 meillä onkin ilo todeta, että Buster-mallisto on 
paremmassa iskussa kuin koskaan aiemmin. Toivotammekin 
kaikille Busterveneilijöille: nykyisille, entisille ja tuleville 
hienoja hetkiä vesillä kaudelle 2016! 

Tuotekehitys- ja markkinointijohtaja,
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ALUMIINIVENEITÄ VUODESTA 1955

Buster Boats on Euroopan suurin alumiinivenesuunnittelija ja -valmistaja. Maailman vesille 60 vuoden aikana 
laskemistamme yli 125 000 veneestä suurin osa on edelleen käytössä.

Suunnitteluamme on aina ohjannut tinkimätön pyrkimys kestävyyteen, käytännöllisyyteen ja ensiluokkaiseen 
merikelpoisuuteen. Tämä yhdistettynä sukupolvia jatkuneisiin teollisen käsityön perinteisiin, on luonut laadun, 
josta on muodostunut veneilijöiden keskuudessa käsite: Buster.

AHT – Aluminium Hull Technology by Buster todistaa 60 vuoden aikana 
kertyneestä kokemuksesta, ammattitaidosta ja periksiantamattomasta 
työstä veneidemme laadun jatkuvaksi parantamiseksi. 
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YLIVERTAINEN MERIALUMIINI

Merialumiini on kevyttä mutta kestävää, ja se selviää iskuista, naarmuista ja 
pohjakosketuksista rakenteellisesti vahingoittumatta. Se ei vety, pala tai halkeile. 
Se sietää äärimmäisiä lämpötiloja ja sääoloja, minkä ansiosta veneilykautta voi 
venyttää varhaiskeväästä pitkälle syksyyn.

KESTÄVÄT RAKENTEET JA HYVÄ SUORITUSKYKY

Busterin rungon innovatiiviset ratkaisut, ensiluokkaiset materiaalit ja jatkuva tes-
taaminen meriolosuhteissa takaavat veneen turvalliset ajo-ominaisuudet, hyvän 
suorituskyvyn sekä veneen pitkäikäisyyden.

Ratkaisumme rungon jäykistämiseksi tekevät veneestä kestävän ja jämäkän 
ajettavan, mutta pitävät sen samalla kevyenä. Jäykät peräpeilit mahdollistavat 
suuremmatkin konetehot ja huolellisesti suunnitellut runkomuodot saavat veneen 
käyttäytymään johdonmukaisesti kovassa aallokossa. Kylkikoteloiden ja rungon 
äänieristys takaavat hiljaisen ja miellyttävän ajokokemuksen. Suunnittelussa hyö-
dynnämme modernia 3D-suunnittelua sekä rakennesuunnittelussa FEM-analyysiä 
todellisia olosuhteita simuloivana laskentatapana. Kun tähän lisätään mittava 
koeajo- ja prototyyppitoiminta, saadaan lopputulemana oman aikansa legendaari-
simpia venemalleja. 

TÄRKEÄT YMPÄRISTÖARVOT

Edelläkävijyys ei ole pelkkää teknologiaa ja suorituskykyä, se on myös vastuuta 
ympäristöstä. Pyrimme haitallisten ympäristövaikutusten minimointiin sekä 
omassa toiminnassamme että Buster-veneiden materiaalivalinnoissa ja 
tuotannossa. 

Veneidemme alumiiniraaka-aineista 80 % on kierrätettyä. Valmiin veneen hyöty-
käyttöaste on yli 90 %, sillä alumiini- ja muoviosat ovat uudelleen kierrätettäviä ja 
puuosat poltettavia. Ympäristöystävällisten runkojen alumiinia voi uusiokäyttää 
lähes loputtomiin. Toimitamme kaiken omassa toiminnassamme syntyneen hyö-
dyntämiskelpoisen materiaalin kierrätykseen.

Busterien poikkeuksellinen kestävyys ja pitkäikäisyys ovat eduksi sekä veneen 
omistajalle että ympäristölle. Rakenteiden suunnittelussa panostamme erityisesti 
rungon optimaaliseen muotoon ja veneen alhaiseen kokonaispainoon. Siksi 
Buster saavuttaa kokoluokkaansa vastaavan suorituskyvyn tavanomaista pienem-
mällä moottoriteholla ja polttoaineen kulutuksella. Keveys säästää polttoainetta 
myös trailerikuljetuksissa.

MONIKÄYTTÖINEN JA HELPOSTI HUOLLETTAVA

Busteria ei tarvitse vuosittain puunata, vahata tai käsitellä työläästi: 
arjen venehoitoon riittävät helppokäyttöiset Buster-venehoitotuotteet. Pohjan 
antifouling-käsittelyn tarve vaihtelee paikallisesti: tarkista sopiva antifouling-
väri lähimmältä Buster-jälleenmyyjältäsi. Käyttämämme AluSafe-pohjan 
eliönestomaali saattaa vaativissa meriolosuhteissa edellyttää ajoittaista 
mekaanista puhdistusta. Busterin kanssa voit kuitenkin rantautua kivikkoisille 
rannoille ja kallioluodoille. Voit lastata siihen tavaraa pelkäämättä veneen 
likaantumista tai pintojen vaurioitumista.

Buster on monikäyttöinen vene. Eri sisustus- ja varustevaihtoehtojen ansiosta 
se sopeutuu joustavasti mökkeilyyn, retkeilyyn, kalastukseen, vesiurheiluun ja 
muihin harrastuksiin. Buster palvelee myös monipuolisena työjuhtana tavaroiden 
kuljetuksessa ja yhteysveneenä.



Buster Magnum M5
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Alumiiniveneiden kuningas
Buster Magnum M5 – kun vain paras kelpaa
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PITUUS 7,14 m / LEVEYS 2,42 m / MOOTTORISUOSITUS 250-350 hv / HENKILÖLUKU 8
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Brown Copper Metallic

BUSTER MAGNUM M5
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Henkilömäärä: 8

Kantavuus: 575 kg

Pituus: 7,14 m

Leveys: 2,42 m

Syväys: 0,36 m

V-kulma: 20°

Paino (ilman moottoria): 1080 kg

Moottorin tehoalue: 250 -- 350 hv

Moottorin rikipituus: XL

Polttoainetankin tilavuus: 250 l 

Luokitus/suunnittelukategoria: C

Suurin nopeus: 55+ solmua*

LISÄVARUSTEET

• Peräkuomu, kaksiosainen

• Satamapeite

• Wakeboard-teline vesihiihtokaareen

• Istuin-säilytyslaatikko

• Istuin-säilytyslaatikon pehmuste

VAKIOVARUSTEET

• Sähköhydraulinen ohjaustehostin

• Nahkapäällysteinen tilttiratti

• Ohjauspulpetti, tuulilasi karkaistua lasia

• Vasen pulpetti, tuulilasi karkaistua lasia

• Säilytystilat pulpetissa 

• Lasinpyyhin, oikea

• Lasinpyyhin, vasen

• Kiinteä väliovi

• Lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)

• Fusion audiolaite (Apple/Mp3 yhteensopiva)

• Avotilan LED-valaistus

• Pehmustetyynysarja

TEHDASASENTEISET VARUSTEET

• NAVI 12 -paketti

• NAVI PLUS -paketti

• CANVAS-paketti

• Jääkaappi

• Lämmitin M
ag
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Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.
VÄRILAITA VÄRIOPTIOT

                                        JATKAA 
SUURTEN ALUMIINIVENEIDEN LUOKAN 
MARKKINAJOHTAJAN, BUSTER MAGNUMIN 
EVOLUUTIOTA. 

Buster Magnumia on kaikissa sen versioissa myyty vuosien 
saatossa yli 4.000 venettä, ja Magnum perheen viidennessä 
mallissa loistavasta on tehty vielä parempi. 350 hevosvoiman 
moottorilla se on malliston järein jäsen. Magnum M5:lla sinut 
ohitetaan harvoin, ja mikä parasta - vauhtia ei tarvitse hiljen-
tää vaikka aallokko kasvaisikin. Magnum M5 onkin vaativan 
vesilläliikkujan valinta, jonka suorituskyky, merikelpoisuus ja 
kestävyys ovat omaa luokkaansa. Myös uskalletun tyylikäs 
värimaailma erottaa tämän veneen massoista.

Buster Magnum M5 on suunniteltu sopimaan säähän kuin 
säähän. Se ei pienestä pelästy. Ääriolosuhteissa ajamista 
helpottaa mallissa vakiona oleva sähköhydraulinen ohjaus-
tehostin. Suuren polttoainesäiliön ja taloudellisen rungon 
ansiosta veneen toimintasäde on laaja. Veneen erinomainen 
tasapaino, rungon muotoilu ja trimmitasot takaavat maksi-
minopeudessakin hallitun ja vakaan ajotuntuman.

Buster Magnum M5 on tehty vaativaan vapaa-aikaan. 
Siksi sen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota 
suorituskykyyn, käytännöllisyyteen ja turvallisuuteen. Tässä 

mallissa alumiiniturkki mahdollistaa työkalujen ja rakennus-
tarvikkeiden kuljetuksen, ja täysalumiiniset pulpetit taas 
takaavat huolettomuuden vuosikymmeniksi. Järeä mutta 
urheilullinen ja suojaava tuulilasi on kuljettajalle ja matkus-
tajille mieleen kovissa vauhdeissa ja sään muuttuessa epä-
suosiolliseksi. Mittaripaneeliin mahtuu 12” karttaplotteri. 
Tuulilasin karkaistu turvalasi kestää lasinpyyhkijöiden käytön 
naarmuuntumatta. Tällä Busterilla mennään vauhdikaasti pit-
källe. Buster Magnum M5:ssä on myös vakiona uusi varuste: 
langaton WiFi asema, jolloin jälkikasvukin viihtyy mökillä 
kun voit käyttää venettäsi langattomana tukiasemana. Uusi 
Buster Magnum M5 - kun vain paras kelpaa.

*Mitatut nopeudet ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, koneen 
asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoaineen määrästä ja veneen lastauksesta johtuen. Näin ollen esitetty suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.

• Vesihiihtokaari

• Trimmilevyt joystick-ohjauksella

• Integroitu kuomutalli

• Istuin-vapalaatikko

• Buster Hotspot WiFi 4G

• Offshore-istuimet 2 kpl ja suojahuput

• Veneistuinten joustojalat

• Ankkuri- ja köysikotelot

• Uimataso

• Uimatikkaat

• Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus (RST)

• Sammutin

• Akkulaatikko

• Päävirtakatkaisin automaattisulakkein

• Käsikäyttöinen pilssipumppu

• Automaattinen pilssipumppu

• Kiinteä polttoainesäiliö

• Navigointivalot

• Valomasto, irrotettava

• Virranulosotto 12V

• Sadevedestä tyhjenevä avotila

• Lämmitin valmius

• Apumoottoriteline

• Kaikuluotaimen anturiteline

• Kompassi

• Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukot, yksiavainjärjestelmä)



Buster SuperMagnum
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Ylivoimaa ja yksityiskohtia
Buster SuperMagnum näyttävään ja nopeaan veneilyyn
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PITUUS 7,14 m / LEVEYS 2,42 m / MOOTTORISUOSITUS 225-300 hv / HENKILÖLUKU 7
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BUSTER SUPERMAGNUM

Black Pearl Metallic
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LISÄVARUSTEET

• Peräkuomu, kaksiosainen

• Satamapeite

• Wakeboard-teline vesihiihtokaareen

• Targakaari

• Targan vapateline, 8 putkea

VAKIOVARUSTEET

• Hydraulinen ohjaus

• Nahkapäällysteinen tilttiratti

• Ohjauspulpetti, tuulilasi karkaistua lasia

• Vasen pulpetti, tuulilasi karkaistua lasia

• Säilytystilat pulpetissa 

• Lasinpyyhin, oikea

• Lasinpyyhin, vasen

• Kiinteä väliovi

• Lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)

• Fusion audiolaite (Apple/Mp3 yhteensopiva)

• Avotilan LED-valaistus

TEHDASASENTEISET VARUSTEET

• NAVI 7 -paketti**

• NAVI 12 -paketti

• NAVI PLUS -paketti

• CANVAS-paketti

• Sähköhydraulinen ohjaustehostin

• Jääkaappi

                                             ON OIKEA VALINTA 
VAUHDIKKAALLE VENEILIJÄLLE, JOKA HALUAA 
VENEELTÄÄN VAIN PARASTA, PIENINTÄ 
YKSITYISKOHTAA MYÖTEN. 

Sellaisia SuperMagnumissa riittää. Suorituskyky 300 hv:n 
moottorilla ja luokkansa väljimmät ja mukavimmat tilat takaa-
vat ainutlaatuisen Buster-elämyksen, jollaista et koe missään 
muussa mallissamme! 

Huippuluokan suorituskyvystään huolimatta kovakin 
merenkäynti Buster SuperMagnumilla on lähes huomaama- 
tonta. Vaikka vauhtia on parhaimmillaan yli 50 solmua, kulkee 
supervene vakaasti kovassakin kelissä myös täyteen kuor-
mattuna. Kuljettajan ja kartanlukijan ergonomiset, säädet-
tävät offshore-istuimet antavat hyvän sivuttaistuen. Nahka-
pintainen tilttiratti ja laadukas audiojärjestelmä tuovat tähän 
väkivahvaan Busteriin ainutlaatuista sporttisuutta. 

Buster SuperMagnum on tehty kestämään kovaa vauhtia 
ja kuormaa. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kai-

teet, knaapit ja kahvat ovat itsestäänselvyyksiä. Ei mikään 
ihme, että heti ensimmäisen kauden aikana mallin myynti 
ylitti omat odotuksemme roimasti. Suuri joukko aktiiviveneili-
jöitä kaikissa Pohjoismaissa löysivät vauhdin hurman tämän 
uutuuden ratissa. Tänä vuonna voisi olla sinun vuorosi?

Henkilömäärä: 7

Kantavuus: 575 kg

Pituus: 7,14 m

Leveys: 2,42 m

Syväys: 0,36 m

V-kulma: 20°

Paino (ilman moottoria): 1100 kg

Moottorin tehoalue: 225 -- 300 hv

Moottorin rikipituus: XL

Polttoainetankin tilavuus: 250 l 

Luokitus/suunnittelukategoria: C

Suurin nopeus: 52 solmua*

** NAVI 7-paketti sis. vakioanturin, joka ei sisällä SideVü/DownVü toimintoa.

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.
VÄRIOPTIOT

• Pehmustetyynysarja

• Vesihiihtokaari

• Trimmilevyt joystick-ohjauksella

• Integroitu kuomutalli

• Istuin-vapalaatikko

• Istuin-säilytyslaatikko pulpetin edessä

• Offshore-istuimet 2 kpl ja suojahuput

• Veneistuinten joustojalat

• Ankkuri- ja köysikotelot

• Uimataso

• Uimatikkaat

• Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus (RST)

• Sammutin

• Akkulaatikko

• Päävirtakatkaisin automaattisulakkein

• Käsikäyttöinen pilssipumppu

• Automaattinen pilssipumppu

• Kiinteä polttoainesäiliö

• Navigointivalot

• Valomasto, irrotettava

• Virranulosotto 12V

• Sadevedestä tyhjenevä avotila

• Apumoottoriteline

• Kaikuluotaimen anturiteline

• Kompassi

• Pöytä

• Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukot, yksiavainjärjestelmä)

VÄRILAITA

S
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*Mitatut nopeudet ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, koneen 
asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoaineen määrästä ja veneen lastauksesta johtuen. Näin ollen esitetty suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.



Buster Magnum
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Pohjoismaiden suosituin suuri alumiinivene
Buster Magnum - muhkea ja mukava -  viihtyy niin vauhdissa kuin tunnelmassakin
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PITUUS 6,90 m / LEVEYS 2,42 m / MOOTTORISUOSITUS 100-225 hv / HENKILÖLUKU 8
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BUSTER MAGNUM

Black Pearl Metallic

17BUSTER 2016

                                 ON SYYSTÄ 
MARKKINOIDEN HALUTUIMPIA 
MOOTTORIVENEITÄ. 

Kun ensimmäisen sukupolven Magnum vuonna 1994 tuli 
myyntiin, monet pitivät venettä tarpeettoman suurena ja 
tehokkaana, ja edelleen vuonna 2015 Buster Magnum on 
vesillä huomiota herättävä näky. Kokoluokkansa myydyim-
pänä avoveneenä se kuuluu osana merelliseen maisemaan. 
Se takaa mukavat matkustusolosuhteet kahdeksalle huvive-
neilyyn ja harrastuksiin. Se on Buster-perheen tehopakkaus, 
joka yltää lähes 50 solmun vauhtiin oikealla koneella. Buster 
Magnum on veneilijän unelma, ja sen laaja konetehoalue 
takaa sopivan paketin löytymisen erilaisiin tarpeisiin. 

Buster Magnum on muhkeista muodoistaan huolimatta 
kevyt ajaa vaativissakin veneilyolosuhteissa. Kiinteään kuo- 
muboksiin taittuva kuomu tarjoaa suojaa jopa kuudelle 
kaveukselle. Runsaat säilytystilat helpottavat harrastuksia ja 
lisäävät veneen käyttömukavuuden maksimiinsa. Heijasta-
maton mittaripaneeli sekä kojetaulun kiinteä lippa helpotta- 
vat hallintaa kovassakin kelissä.

Buster Magnum taipuu monenlaiseen matkantekoon vaivatto-
masti. Se sopii niin kalastukseen kuin kesäiseen kruisailuun. 
Laajat uimatasot, tukevat uimatikkaat sekä lisävarusteena 
saatava vesihiihtokaari ovat vain muutamia syitä siihen, miksi 
Buster Magnum on yli 4 000:n veneilijän valinta lanseeraus-
vuodesta 1994 lähtien!

LISÄVARUSTEET

• Pehmustetyynysarja

• Peräkuomu, kaksiosainen

• Satamapeite

• Vesihiihtokaari

• Wakeboard-teline vesihiihtokaareen

VAKIOVARUSTEET

• Hydraulinen ohjaus

• Ohjauspulpetti, tuulilasi karkaistua lasia

• Vasen pulpetti, tuulilasi karkaistua lasia

• Säilytystilat pulpetissa 

• Lasinpyyhin, oikea

• Kiinteä väliovi

• Lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)

• Integroitu kuomutalli

• Istuin-vapalaatikko

• Istuin-säilytyslaatikko pulpetin edessä

• Offshore-istuimet 2 kpl ja suojahuput

• Veneistuinten joustojalat

• Ankkuri- ja köysikotelot

• Uimataso

• Uimatikkaat

• Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus (RST)

• Sammutin

• Akkulaatikko

• Päävirtakatkaisin automaattisulakkein

• Käsikäyttöinen pilssipumppu

• Automaattinen pilssipumppu

• Kiinteä polttoainesäiliö

• Navigointivalot

• Valomasto, irrotettava

• Virranulosotto 12V

• Sadevedestä tyhjenevä avotila

TEHDASASENTEISET VARUSTEET

• NAVI 7 -paketti**

• NAVI 12 -paketti

• NAVI PLUS -paketti

• COMFORT-paketti

• CANVAS-paketti

• PERFORMANCE-paketti

• ENTERTAINMENT-paketti

• Lasinpyyhin, vasen

• Jääkaappi

Henkilömäärä: 8

Kantavuus: 620 kg

Pituus: 6,90 m

Leveys: 2,42 m

Syväys: 0,36 m

V-kulma: 20°

Paino (ilman moottoria): 928 kg

Moottorin tehoalue: 100 -- 225 hv

Moottorin rikipituus: XL 

Polttoainetankin tilavuus: 170 l

Luokitus/suunnittelukategoria: C

Suurin nopeus: 47 solmua*

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.
VÄRIOPTIOT

• Targakaari

• Targan vapateline, 8 putkea

• Apumoottoriteline

• Kaikuluotaimen anturiteline

• Kompassi

• Pöytä

• Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukot, 

yksiavainjärjestelmä)

VÄRILAITA

M
ag

nu
m

** NAVI 7-paketti sis. vakioanturin, joka ei sisällä SideVü/DownVü toimintoa.

*Mitatut nopeudet ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, koneen 
asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoaineen määrästä ja veneen lastauksesta johtuen. Näin ollen esitetty suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.



Buster XXL
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Suorituskykyinen tilakaunotar
Buster XXL: Avarat tilat, ketteryys ja suorituskyky - kaikki nimensä mukaisesti XXL-luokkaa!
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PITUUS 6,29 m / LEVEYS 2,17 m / MOOTTORISUOSITUS 90-150 hv / HENKILÖLUKU 7
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BUSTER XXL

Deep Blue Metallic

21BUSTER 2016

LISÄVARUSTEET

• Pehmustetyynysarja

• Peräkuomu, kaksiosainen

• Satamapeite

• Vesihiihtokaari

• Wakeboard-teline vesihiihtokaareen

• Targakaari

TEHDASASENTEISET VARUSTEET

• NAVI 7 -paketti**

• COMFORT-paketti

• CANVAS-paketti

• PERFORMANCE-paketti

• ENTERTAINMENT-paketti

• Lasinpyyhin, vasen

• Trimmilevyt joystick-ohjauksella

                       ON PUHDAS VAUHTIVENE TILAA 
ARVOSTAVALLE VENEILIJÄLLE.

Suositun testimenestyjä XL:n rungolle perustuva uusi runko-
geometria on kuin kotonaan kovassa vauhdissa ja vaativassa 
kelissä. Malliston uutukainen kulkee pehmeästi ja kuljettaa 
mukanaan seitsemän veneilijää varusteineen. Sen avarat 
ja käyttötarkoituksen mukaan muuntautuvat tilat ovat kuin 
luodut toimintapäivään, olitpa sitten vesillä retkeilemässä, 
kalassa tai matkalla mökille. 

Buster XXL on Buster-perheen pienin vene, jonka heloitus ja 
kaiteet ovat helppohoitoista ja hyvännäköistä ruostumatonta 
terästä. Buster XXL on sporttinen ja samalla käytännöllinen. 
Siitä kertovat muun muassa sen erittäin avarat lastauspinnat. 
Tähän veneeseen tullaan myös viettämään aikaa. Mukavan 
yhdessäolon takaa mahdollisuus lisätä avotilaan pöytä vaik-
kapa virvokkeille.

 Buster XXL on suunniteltu myös viihtymistä varten. Se 
on muodoiltaan virtaviivainen ja ajettavuudeltaan ainutlaa-

tuinen. Matkustamon takapenkin väljät oleskelutilat tekevät 
veneessä liikkumisen vaivattomaksi. Integroitu kuomutalli ja 
uudet, virtaviivaiset pulpetit lisäävät arkipäiväistä käyttömu-
kavuutta. ENTERTAINMENT-paketti taas takaa, että matkan-
teko sujuu kuin siivillä mielimusiikkisi parissa. Uusi Buster 
XXL on vene vauhtia ja tyyliä kaipaavalle.

Henkilömäärä: 7

Kantavuus: 535 kg

Pituus: 6,29 m

Leveys: 2,17 m

Syväys: 0,30 m

V-kulma: 19°

Paino (ilman moottoria): 710 kg

Moottorin tehoalue: 90 -- 150 hv

Moottorin rikipituus: XL 

Luokitus/suunnittelukategoria: C

Suurin nopeus: 43 solmua*

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.
VÄRIOPTIOT

• Targan vapateline, 8 putkea

• Istuin-säilytyslaatikko 45 l

• Istuin-vapalaatikko

• Istuin-säilytyslaatikon 45 l pehmuste

• Istuin-vapalaatikon pehmuste

• Apumoottoriteline

• Kaikuluotaimen anturiteline

• Kompassi

• Pöytä

• Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukot, 

yksiavainjärjestelmä)

VÄRILAITA

X
X

L

** NAVI 7-paketti sis. vakioanturin, joka ei sisällä SideVü/DownVü toimintoa.

*Mitatut nopeudet ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, koneen 
asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoaineen määrästä ja veneen lastauksesta johtuen. Näin ollen esitetty suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.

VAKIOVARUSTEET

• Hydraulinen ohjaus

• Ohjauspulpetti, tuulilasi karkaistua lasia

• Vasen pulpetti, tuulilasi karkaistua lasia

• Säilytystilat pulpetissa 

• Lasinpyyhin, oikea

• Kiinteä väliovi

• Lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)

• Integroitu kuomutalli

• Offshore-istuimet 2 kpl ja suojahuput

• Veneistuinten joustojalat

• Ankkuri- ja köysikotelot

• Uimataso

• Uimatikkaat

• Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus (RST)

• Sammutin

• Akkulaatikko

• Päävirtakatkaisin automaattisulakkein

• Automaattinen pilssipumppu

• Kiinteä polttoainesäiliö

• Navigointivalot

• Valomasto, irrotettava

• Virranulosotto 12V

• Sadevedestä tyhjenevä avotila



Buster XL
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Pieni suuri Buster 
Buster XL on taloudellinen tilavene
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PITUUS 5,94 m / LEVEYS 2,17 m / MOOTTORISUOSITUS 70-115 hv / HENKILÖLUKU 7
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BUSTER XL 

Gun Metal Grey Metallic
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LISÄVARUSTEET

• Peräkuomu, kaksiosainen

• Satamapeite

• Vesihiihtokaari

• Wakeboard-teline vesihiihtokaareen

• Targakaari

• Targan vapateline, 8 putkea

VAKIOVARUSTEET

• Hydraulinen ohjaus

• Ohjauspulpetti, tuulilasi karkaistua lasia

• Vasen pulpetti, tuulilasi karkaistua lasia

• Säilytystilat pulpetissa 

• Kiinteä väliovi

• Lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)

• Integroitu kuomutalli

• Offshore-istuimet 2 kpl ja suojahuput

TEHDASASENTEISET VARUSTEET

• NAVI 7 -paketti**

• COMFORT-paketti

• CANVAS-paketti

• ENTERTAINMENT-paketti

• Lasinpyyhin, oikea

• Lasinpyyhin, vasen

• Trimmilevyt joystick-ohjauksella

                    ON PIENIN SUURISTA 
BUSTEREISTA. 

XL-mallissa yhdistyvät tehokkaimpien Bustereiden ominai-
suudet taloudelliseen teholuokkaan. Buster XL on tyylikäs 
ja vankkarakenteinen yleisvene, joka sopii niin huvi- kuin 
hyötykäyttöön. Se on kaikkien Bustereiden tapaan huoleton 
valinta, jonka sporttinen  muotoilu tuo veneilyysi kuitenkin 
ripauksen luksusta.  

Buster XL on oikea valinta veneilijälle, joka arvostaa laa-
dukkaita yksityiskohtia, mutta jolle myös taloudellisuus ja 
veneen käytettävyys ovat tärkeitä valintaperusteita. Lasinen 
tuulilasi pyyhkijöineen tuo veneilyyn lisämukavuutta ja turval-
lisuutta. Runsaat säilytystilat ja köysikotelot tekevät veneilyn 
helpoksi myös matkustajille. ENTERTAINMENT-paketin audio-
laite takaa viihtyvyyden pidemmälläkin matkalla. 

Buster XL on yksi mallistomme suosituimpia – hyvästä 
syystä. Uppoamaton ja linjakas XL on varma valinta niin mök-

Henkilömäärä: 7

Kantavuus: 535 kg

Pituus: 5,94 m

Leveys: 2,17 m

Syväys: 0,30 m

V-kulma: 19°

Paino (ilman moottoria): 620 kg

Moottorin tehoalue: 70 -- 115 hv

Moottorin rikipituus: L 

Polttoainetankin tilavuus: 100 l

Luokitus/suunnittelukategoria: C

Suurin nopeus: 39 solmua*

kimatkoille kuin vapaapäivän viettoonkin. Kokoluokassaan 
reilun kokoiset uimatasot ovat kuin suunniteltu hauskanpi-
toa silmällä pitäen! Ei mikään ihme, että XL on niin suosittu. 
Ansaittu menestys on meille paras kiitos asiakkailtamme. 

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.
VÄRIOPTIOT

• Istuin-säilytyslaatikko 45 l

• Istuin-vapalaatikko

• Takapenkin pehmuste

• Takaselkänojan pehmuste

• Istuin-säilytyslaatikon 45 l pehmuste

• Istuin-vapalaatikon pehmuste

• Apumoottoriteline

• Kaikuluotaimen anturiteline

• Kompassi

• Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukko 1 kpl, 

yksiavainjärjestelmä)

VÄRILAITA

X
L

• Veneistuinten joustojalat

• Ankkuri- ja köysikotelot

• Uimataso

• Uimatikkaat

• Kaiteet

• Sammutin

• Akkulaatikko

• Päävirtakatkaisin automaattisulakkein

• Automaattinen pilssipumppu

• Kiinteä polttoainesäiliö

• Navigointivalot

• Valomasto, irrotettava

• Virranulosotto 12V

• Sadevedestä tyhjenevä avotila

** NAVI 7-paketti sis. vakioanturin, joka ei sisällä SideVü/DownVü toimintoa.

*Mitatut nopeudet ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, koneen 
asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoaineen määrästä ja veneen lastauksesta johtuen. Näin ollen esitetty suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.



Buster X
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Monipuolinen, moderni Buster
Buster X; vene joka taipuu tarpeesi mukaan
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PITUUS 5,25 m / LEVEYS 2,01 m / MOOTTORISUOSITUS 50-70 hv / HENKILÖLUKU 7
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BUSTER X

Black Satin
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LISÄVARUSTEET

• Pehmustetyynysarja

• Peräkuomu, kaksiosainen

• Satamapeite

• Vesihiihtokaari

• Wakeboard-teline vesihiihtokaareen

• Istuin-säilytyslaatikko 45 l

VAKIOVARUSTEET

• NFB-kaapeliohjaus

• Ohjauspulpetti, tuulilasi

• Vasen pulpetti, tuulilasi

• Kiinteä väliovi

• Lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)

• Integroitu kuomutalli

• Irrotettava takapenkki (2x70 l ja 1x45 l)

TEHDASASENTEISET VARUSTEET

• NAVI 7 -paketti**

• COMFORT-paketti

• CANVAS-paketti

• Trimmilevyt joystick-ohjauksella

                   ON MONIPUOLINEN YLEISVENE, 
JOKA TAIPUU TARPEESI MUKAAN. 

Juuri mallin monipuolisuus tekee siitä yhden tuoteperheemme 
kestosuosikeista. Seitsemälle hengelle rekisteröity Buster X 
joustaa silloin, kun kuormaa on mukana tavanomaista enem-
män. Kaikki veneen istuin-säilytyslaatikot sekä takapenkin 
voi irrottaa helposti. Lisävarusteilla rakennat tästä Busterista 
veneen omiin tarpeisiisi. 

Buster X on erinomainen valinta kalamiehelle. Suuri, selvä-
piirteinen avotila tekee liikkumisen veneessä vaivattomaksi. 
Väljät tilat antavat tilaa kipparin kalakavereillekin ja tekevät 
uistelusta entistä mukavampaa. Mallin erittäin merikelpoi-
nen runko sopii pidemmillekin kalareissuille. Tukevat kaiteet 
ja karhennetut astinpinnat antavat varmuutta sateisellakin 
säällä. Yöpymistä ajatellen veneen voi ajaa vaikka suoraan 
kalliorantaan. 

Buster X:ssä on ajomukavuutta parantava NFB-ohjaus. 
Se tekee matkanteon kevyeksi silloin, kun määränpää on 
kauempana kotirannasta. Suuri 100 litran kiinteä polttoaine-
tankki vie pidemmälle huolettomasti. Buster X on aktiivista 
vapaa-aikaa arvostavalle täyden kympin kumppani!

Henkilömäärä: 7

Kantavuus: 535 kg

Pituus: 5,25 m

Leveys: 2,01 m

Syväys: 0,30 m

V-kulma: 19°

Paino (ilman moottoria): 480 kg

Moottorin tehoalue: 50 -- 70 hv

Moottorin rikipituus: L 

Polttoainetankin tilavuus: 100 L

Luokitus/suunnittelukategoria: C

Suurin nopeus: 31 solmua*

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.
VÄRIOPTIOT

• Istuin-vapalaatikko

• Istuin-säilytyslaatikon 45 l pehmuste

• Istuin-vapalaatikon pehmuste

• Kaikuluotaimen anturiteline

• Kompassi

• Astinlauta, oikea

VÄRILAITA

• Offshore-istuimet 2 kpl ja suojahuput

• Uimataso

• Uimatikkaat

• Kaiteet

• Sammutin

• Akkulaatikko

• Päävirtakatkaisin automaattisulakkein

• Automaattinen pilssipumppu

• Kiinteä polttoainesäiliö

• Navigointivalot

• Valomasto, irrotettava

• Virranulosotto 12V

• Sadevedestä tyhjenevä avotila

• Astinlauta, vasen

• Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukko 1 kpl, 

yksiavainjärjestelmä)

X

** NAVI 7-paketti sis. vakioanturin, joka ei sisällä SideVü/DownVü toimintoa.

*Mitatut nopeudet ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, koneen 
asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoaineen määrästä ja veneen lastauksesta johtuen. Näin ollen esitetty suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.



Buster Lx
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Pienet kulut, suuret huvit
Buster Lx muuntautuu tarpeesi mukaan
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PITUUS 5,13 m / LEVEYS 1,99 m / MOOTTORISUOSITUS 40-60 hv / HENKILÖLUKU 6

UUTUUS
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BUSTER Lx

Black Satin
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LISÄVARUSTEET

• Pehmustetyynysarja

• Peräkuomu, kaksiosainen

• Satamapeite

• Vesihiihtokaari

• Wakeboard-teline vesihiihtokaareen

• Istuin-säilytyslaatikko 45 l

VAKIOVARUSTEET

• NFB-kaapeliohjaus

• Ohjauspulpetti, tuulilasi

• Vasen pulpetti, tuulilasi

• Kiinteä väliovi

• Lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)

• Integroitu kuomutalli

• Irrotettava takapenkki

• Offshore-istuimet 2 kpl ja suojahuput

• Uimataso

• Uimatikkaat

• Kaiteet

• Sammutin

• Akkulaatikko

• Päävirtakatkaisin automaattisulakkein

• Automaattinen pilssipumppu

• Kiinteä polttoainesäiliö

• Navigointivalot

• Valomasto, irrotettava

• Virranulosotto 12V

• Sadevedestä tyhjenevä avotila

TEHDASASENTEISET VARUSTEET

• NAVI 7 -paketti**

• COMFORT-paketti

• CANVAS-paketti

                    ON UUSI, MONILTA 
OMINAISUUKSILTAAN PARANNELTU 
MALLISTON KESTOSUOSIKKI. 

Ei vähintään siksi, että siinä yhdistyy kompaktissa paketissa 
monia ominaisuuksia joita ollaan totututtu näkemään vasta 
paljon suuremmissa veneissä. Uusi Buster Lx onkin malliston 
pienin vene jota ajetaan erillisistuimilta, ja entistä kompak-
timmat uudet pulpetit sivulle ulottuvilla, tehokkaasti suojaa-
villa tuulilaseilla antavat viidelle matkustajalle suojan vauh-
tituulelta. Sateen sattuessa kaikki viisi mahtuvat mukavasti 
helppokäyttöisen kuomun alle suojaan säältä. 

Jo muissa Buster malleissa tutuksi tullut integroitu kuomu-
talli on myös uudessa Buster Lx:ssä vakiona - kuomutalli hel-
pottaa kuomun käyttöä veneilyarjessa ja suojaa sitä UV sätei-
lyltä ja kosteudelta silloin kun kuomu ei ole käytössä. Samalla 
kuomutallissa on myös säilytystilaa mm. valomastolle. Uusi 
Buster Lx on ajoergonomialtaan ja aallokko-ominaisuuksil-
taan entisestään parantunut. Uusittu runkogeometria takaa 
mukavan kulun kelissä kun kelissä, ja uppoasennettava 7” 
karttaplotteri mahdollistaa vaivattoman liikkumisen, harrastit 
sitten vesiurheilua, kalastusta tai yhteysveneilyä. Monimuo-
toiset säilytystilat ovat edelleen räätälöitävissä käyttäjän tar-
peisiin irroitettavien istuin/säilytyslaatikoiden ansiosta. 

Buster LX on pitkään ollut mallistomme monikäyttöinen ja 
urheilullinen kestosuosikki - uusi malli jatkaa näitä perin-
teitä. Iso, kiinteä 53 litran polttoainesäiliö, sadevesityhjenevä 
avotila, uusi porraskeula ja irroitettava takapenkki jatkavat 
ominaisuuksien puolesta muunneltavan myyntimenestyksen 
perinnettä. Käyttötarkoituksesta riippumatta uudet pulpetit ja 
sivulle kaartuvat tuulilasit tekevät ohjaamosta erittäin suojai-
san. Täysin uusi porraskeula taas antaa lisää säilytystilaa ja 
helpottaa kulkua. Veneen luonteeseen ei sovikaan satamassa 
seisottaminen, ja oikein varusteltuna uusi Buster Lx tarjoaa 
aktiiviveneilijälle kaikki mahdollisuudet poikkeuksellisen pit-
kään veneilykauteen.

Henkilömäärä: 6

Kantavuus: 460 kg

Pituus: 5,13 m

Leveys: 1,99 m

Syväys: 0,29 m

V-kulma: 16°

Paino (ilman moottoria): 440 kg

Moottorin tehoalue: 40 -- 60 hv

Moottorin rikipituus: L 

Polttoainetankin tilavuus: 53 l

Luokitus/suunnittelukategoria: C

Suurin nopeus: 30 solmua*

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.
VÄRIOPTIOT

• Istuin-vapalaatikko

• Takapenkin pehmuste, isompi

• Takapenkin pehmuste, pienempi

• Takaselkänojan pehmuste

• Istuin-säilytyslaatikon 45 l pehmuste

• Istuin-vapalaatikon pehmuste

• Keulakaide, oikea

• Kaikuluotaimen anturiteline

• Kompassi

• Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukko 1 kpl, 

yksiavainjärjestelmä)

VÄRILAITA

Lx

** NAVI 7-paketti sis. vakioanturin, joka ei sisällä SideVü/DownVü toimintoa.

*Mitatut nopeudet ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, koneen 
asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoaineen määrästä ja veneen lastauksesta johtuen. Näin ollen esitetty suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.



Buster L
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L niin kuin Luokkavoittaja
Buster L - Pohjoismaiden suosituin vuodesta toiseen
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PITUUS 5,13 m / LEVEYS 1,99 m / MOOTTORISUOSITUS 30-50 hv / HENKILÖLUKU 6

UUTUUS
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BUSTER L

Navy Blue Satin
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LISÄVARUSTEET

• Pehmustetyynysarja

• Peräkuomu (L2)

• Satamapeite

• Vesihiihtokaari

• Wakeboard-teline vesihiihtokaareen

• Kiinteä väliovi (L2)

• Istuin-säilytyslaatikko 45 l

• Istuin-vapalaatikko

• Takapenkin pehmuste, isompi

VAKIOVARUSTEET

• NFB-kaapeliohjaus

• Ohjauspulpetti, tuulilasi

• Vasen pulpetti, tuulilasi (L2)

• Lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)

• Integroitu kuomutalli

• Irrotettava takapenkki

• Istuin-säilytyslaatikko 45 l (L1 1 kpl / L2 2 kpl)

• Uimataso

• Uimatikkaat

• Kaiteet

• Sammutin

• Akkulaatikko

• Päävirtakatkaisin automaattisulakkein

• Automaattinen pilssipumppu

• Navigointivalot

• Valomasto, irrotettava

• Virranulosotto 12V

• Sadevedestä tyhjenevä avotila

TEHDASASENTEISET VARUSTEET

• NAVI 7 -paketti**

• COMFORT-paketti

• CANVAS-paketti (L2)

                  ON KAUDEN 2016 MERKITTÄVIN 
UUTUUTEMME. 

Koska kyseessä on jo vuosikaudet myyntitilastojen kärjessä 
komeillut malli, olemme panostaneet veneen kehitykseen 
merkittävästi. Olemme entisestään parantaneet merikelpoi-
suutta, monikäyttöisyyttä, toimivuutta arjessa sekä säilytysti-
loja. Niinkuin edeltäjänsä, uusi Buster L soveltuu oivasti mm. 
retkeilyyn, kalastukseen sekä mökin yhteysveneeksi. Venee-
seen on myös tuotu integroitu kuomukotelo, uudet ergono-
miset pulpetit sekä sivulle ulottuvat, tehokkaasti suojaavat 
tuulilasit. Pulpetin suunnittelussa on huomioitu aiempaa suu-
remman plotterin uppoasennus (7” saakka) ja optimoitu ajo-
asento istualtaan ja seisten. Ajajan paikalla huomaat tilojen 
väljentyneen, jotta kookkaampikin veneilijä mahtuu muka-
vasti ajamaan täysissä ajovarusteissa. Uuden rungon ominai-
suuksiin kuuluu myös aiempaa nopeampi liukuunlähtö, erityi-
sesti kuormattuna. 

Uusi Buster L  on saatavilla perinteisenä kaksipulpettisena 
versiona, jolloin takapenkkiläiset saavat täyden suojan pul-
pettien välissä olevan suljettavan välioven ansiosta (lisäva-
ruste). Kaksipulpettisessa mallissa (L2) mahtuu kolme mat-
kustajaa suojaan kuomun alle sateen sattuessa. Jos taas 
haluat maksimoida vapaat pinnat kannella, yksipulpettinen 
versio (L1) on todellinen tilaihme jossa kansitilaa on run-
saasti tavaroiden kuljettamiseen. Uusi, irroitettava muovinen 
takapenkkikokonaisuus mahdollistaa lisäksi käytön aktiivi-
kalastuksessa jolloin takapenkin poistamalla saat veneen 

peräkulmat kalakavereille työtilaksi. Integroitu kuomukotelo 
suojaa kuomua L2 mallissa, ja L1 mallissa sitä voi käyttää 
melojen, vapojen ja muiden pitkien varusteiden mutkatto-
maan säilytykseen. Molemmissa malleissa on kuomukotelon 
kannessa säilytyspaikka valomastolle.

Buster suunnittelee kaikki veneensä mahdollisuuksien 
mukaan käyttötarkoitukseen muunneltavaksi. Irroitettavan 
takapenkin ja irroitettavien istuin/säilytyslaatikoiden ansiosta 
uusi Buster L on tilanteen mukaan joko tilava ja turvallinen 
yhteysvene, kesäretket mahdollistava sporttivene tai puhdas 
tavarankuljetusalus. Veneen parantuneet aallokko-ominai-
suudet tuovat käyttötarkoituksesta riippumatta ratkaisevan 
turvallisuuden tunteen kun keli on haastava. Täysin uusi por-
raskeula taas antaa lisää säilytystilaa ja helpottaa kulkua ja 
lastausta. Uusi Buster L onkin tehty perimään edeltäjänsä 
luokkavoittajan tittelin.

Henkilömäärä: 6

Kantavuus: 460 kg

Pituus: 5,13 m

Leveys: 1,99 m

Syväys: 0,29 m

V-kulma: 16°

Paino (ilman moottoria): 

390 kg (L1), 420 kg (L2)

Moottorin tehoalue: 30 -- 50 hv

Moottorin rikipituus: L 

Luokitus/suunnittelukategoria: C

Suurin nopeus: 27 solmua*

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.
VÄRILAITA VÄRIOPTIOT

• Takapenkin pehmuste, pienempi

• Takaselkänojan pehmuste

• Istuin-säilytyslaatikon 45 l pehmuste

• Istuin-vapalaatikon pehmuste

• Keulakaide, oikea

• Kaikuluotaimen anturiteline

• Kompassi

• Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukko 1 kpl, 

yksiavainjärjestelmä)

L1 L2

** NAVI 7-paketti sis. vakioanturin, joka ei sisällä SideVü/DownVü toimintoa.

*Mitatut nopeudet ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, koneen 
asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoaineen määrästä ja veneen lastauksesta johtuen. Näin ollen esitetty suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.
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Joustava Monikäyttövene
M niin kuin mutkaton
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PITUUS 4,80 m / LEVEYS 1,85 m / MOOTTORISUOSITUS 30-40 hv / HENKILÖLUKU 5
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LISÄVARUSTEET

• Pehmustetyynysarja

• Peräkuomu (M2)

• Satamapeite

• Vesihiihtokaari

• Kiinteä väliovi (M2)

• Kaikuluotaimen anturiteline

• Kompassi

VAKIOVARUSTEET

• Kaapeliohjaus

• Ohjauspulpetti, tuulilasi

• Vasen pulpetti, tuulilasi (M2)

• Lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)

• Integroitu kuomutalli

• Irrotettava takapenkki

• Istuin-säilytyslaatikko 45 l, 1 kpl (Mcc)

TEHDASASENTEISET VARUSTEET

• NAVI 7 -paketti**

• COMFORT-paketti

• CANVAS-paketti (M2)

                   SOVELTUU TÄYDELLISESTI 
MÖKKIVENEILYYN TAI VAIKKA LEPPOISALLE 
ONKIREISSULLE.

Juuri mutkattomuus sekä taloudellisuus tekivät edellisestä 
M-mallista suositun perheveneen. Näitä ominaisuuksia olem- 
me jalostaneet edelleen. Buster M on kokoisekseen monipuo-
lisesti vakiovarusteltu. Runsaat lisävarusteet mahdollistavat 
mallin muokkauksen makusi mukaan. Uudessa M mallissa on 
paikka upotetulle karttaplotterille, sekä ergonomiset paikat 
hallintalaitteille, mittareille ja kompassille. Kalastajat arvos-
tavat lisäksi tässä kokoluokassa ainutlaatuista, helppokäyt-
töistä ja tilavaa kuomukoteloa jota voi käyttää myös vapasäi-
lytykseen. Lisäksi takapenkin voi irrottaa muutamalla ruuvilla, 
jolloin veneen perän saa valjastettua kalastuskäyttöön. Lisää 
säilytystilaa löytyy keulan istuin-vapalaatikosta sekä suojaa-
van ohjauspulpetin edessä olevasta istuin-säilytyslaatikosta.

Uuden M mallin pulpetit ja sivulle kaartuvat tuulilasit 
tekevät ohjaamosta erittäin suojaisan. Buster M on saata-
villa sekä kaksipulpettisena että keskipulpettiversiona. M2 
mallissa pulpettien väliin lisävarusteena saatavalla kiinteällä 

kaksiosaisella ovella teet matkustamisesta entistä miel-
lyttävämpää. Välioven ja lisävarusteena saatavan kuomun 
alle mahtuu kolme matkustajaa mukavasti säältä suojaan. 
Kuomutalli helpottaa kuomun käyttöä ja pidentää sen ikää.
Veneen parantuneet aallokkoominaisuudet varmistavat viih-
tyisät oltavat kaikille matkustajille. Buster M onkin nyt entis-
täkin mukavampi ja monikäyttöisempi perhevene.

Henkilömäärä: 5

Kantavuus: 385 kg

Pituus: 4,80 m

Leveys: 1,85 m

Syväys: 0,27 m

V-kulma: 17,5°

Paino (ilman moottoria): 

335 kg (Mcc), 355 kg (M2)

Moottorin tehoalue: 30 -- 40 hv

Moottorin rikipituus: L 

Luokitus/suunnittelukategoria: C

Suurin nopeus: 27 solmua*

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.
VÄRILAITA VÄRIOPTIOT

• Istuin-säilytyslaatikko 45 l, 2 kpl (M2)

• Uimataso

• Uimatikkaat

• Kaiteet

• Sammutin

• Akkulaatikko

• Päävirtakatkaisin automaattisulakkein

• Automaattinen pilssipumppu

• Navigointivalot

• Valomasto, irrotettava

• Virranulosotto 12V

• Sadevedestä tyhjenevä avotila

• Istuin-säilytyslaatikko 45 l

• Istuin-vapalaatikko

• Istuin-säilytyslaatikon 45 l pehmuste

• Istuin-vapalaatikon pehmuste

• Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukko 1 kpl, 

yksiavainjärjestelmä)

• Targakaari (Mcc)

** NAVI 7-paketti sis. vakioanturin, joka ei sisällä SideVü/DownVü toimintoa.

*Mitatut nopeudet ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, koneen 
asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoaineen määrästä ja veneen lastauksesta johtuen. Näin ollen esitetty suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.

M
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Buster S, Scc
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Mutkattomat mökkiveneet
Buster S/ Scc -näppärät veneet  kuljetukseen ja kalastukseen
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PITUUS 4,61 m / LEVEYS 1,88 m / MOOTTORISUOSITUS 20-30 hv / HENKILÖLUKU 4
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LISÄVARUSTEET

• Ajokuomu/satamapeite (S)

• Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukot 3 kpl) (S)

• Pehmustetyynysarja

• Satamapeite (Scc)

VAKIOVARUSTEET

• Kaapeliohjaus

• Ohjauspulpetti, tuulilasi

• Irrotettava keskipenkki (S)

• Kaiteet

                             OVAT BUSTER-PERHEEMME 
PIENIÄ TYÖJUHTIA. 

Ne sopivat mainiosti esimerkiksi järvikalastukseen. Ainutlaa-
tuisen muotoilumme ansiosta ne kulkevat kevyesti taloudelli-
silla 20–30 hv moottoreilla. Verkoilla käyntiä varten niitä voi 
tarvittaessa myös soutaa. Nämä sisarukset on suunniteltu si-
nulle, joka arvostat varmuutta ja vakautta ilman ylimääräistä. 

Sisarukset ovat kokoonsa nähden erittäin vakaita ja tilavia. 
Scc-mallissa on tilaratkaisun tuomaa suuremman veneen 
tuntua. S-mallissa taas on vakiovarusteena poikittainen kes-
kipenkki matkustajille. Mukavuutta tuovat lisävarusteena 
saatavat paksut, irrotettavat pehmustetyynyt. Molemmissa 
malleissa on Busterien tuttu ja toimiva rotaatiovalupulpetti. 
Scc-mallia voi ohjata myös seisten, mikä helpottaa liikkumista 
esimerkiksi kapeikoissa.

Buster S ja Scc ovat jokasään kulkuvälineitä. Molempia mal-
leja on mukava käyttää myös sateen iskiessä suojaavan lisä-
varusteena saatavan ajokuomun ansiosta. Lukittavat säilytys-
tilat tuovat turvaa tavaroille.

Henkilömäärä: 4

Kantavuus: 310 kg

Pituus: 4,61 m

Leveys: 1,88 m

Syväys: 0,19 m

V-kulma: 15°

Paino (ilman moottoria): 

259 kg (S), 280 kg (Scc) 

Moottorin tehoalue: 20-30 hv

Moottorin rikipituus: L

Luokitus/suunnittelukategoria: C

Suurin nopeus: 25 solmua*

• Targakaari (Scc)

• Keulakaide, vasen

• Kaikuluotaimen anturiteline

• Kompassi

• Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukko 1 kpl, 

yksiavainjärjestelmä) (Scc)

S S
cc

• Akkulaatikko

• Päävirtakatkaisin automaattisulakkein

• Automaattinen pilssipumppu

• Valomasto, irrotettava

• Virranulosotto 12V

• Istuin-säilytyslaatikko 45 l (Scc)

*Mitatut nopeudet ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, koneen 
asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoaineen määrästä ja veneen lastauksesta johtuen. Näin ollen esitetty suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.
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Täydellinen kalavene
Uusi, näppärä pulpettivene Buster S Fish - erityisesti heittokalastukseen 
ja vertikaalijigaukseen

PITUUS 4,61 m / LEVEYS 1,88 m / MOOTTORISUOSITUS 20-30 hv / HENKILÖLUKU 3

UUTUUS



BUSTER S FISH 
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LISÄVARUSTEET

• Tuulilasi

• Kalastusistuin

• Sumppu, hapettava

• Sivukaiteet keulaan

• Keulamoottoriteline

• Kompassi

• Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukot 3 kpl)

VAKIOVARUSTEET

• Kaapeliohjaus

• Ohjauspulpetti

• Kalastusistuin, 2 kiinnityspistettä

• Kaiteet

                           ON BUSTER-PERHEEN 
KALAKAVERI.  

Se sopii mainiosti niin sisäjärville kuin rannikkoseuduille, 
ja ainutlaatuisen runkomuotoilumme ansiosta se kulkee 
kevyesti taloudellisilla 20-30 hv moottoreilla. Lisävarusteena 
saatavan keulamoottorin ansiosta veneen saa taivasankku-
riin kalahetken ajaksi, tai vaihtoehtoisesti ajamaan opetettua 
reittiä - mikäli karttaplotterisi ominaisuudet tämän sallivat. 
Näiden ominaisuuksien avulla voit keskittyä täysin kalas-
tukseen. Tämä vene on suunniteltu sinulle, joka arvostat 
veneessä erityisesti hyviä kalastusominaisuuksia sekä kovaa 
käyttöä ja vaativia olosuhteita kestävää rakennetta.

S Fish on kokoluokkaansa nähden erittäin vakaa ja tilava. 
Katettu keulakansi ja korotetun peräkannen ratkaisut antavat 
runsaasti säilytystilaa sekä turvalliset liikkumatilat heittoka-
lastajille. Säilytystilojen muunneltavuus mahdollistaa lisä-
varusteena saatavan hapettavan sumpun asennuksen sekä 
muovisten säilytyslaatikoiden integroimisen kansien alle.
Irroitettavalle kalastuspenkille on kaksi kiinnityspistettä: taka-
kannella ja keulakannella. S Fish vakiovarustuksee kuuluu 
yksi irroitettava penkki jalkoineen, ja lisävarusteena saa 

tarvittaessa toisen penkin. Vavoille on oma vapalaatikko, 
jonne mahtuu 8.6 jalkainen vapa käyttövalmiina. Busterin 
tuttuun ja toimivaan rotaatiovalupulpettiin saa halutessaan 
tuulilasin.

 Buster S Fish on jokasään kalavene. Hyväksi havaitun 
Buster S rungon ajo-ominaisuudet ovat tässä kokoluokassa 
lyömättömät, ja lukittavat säilytystilat tuovat turvaa tavaroille, 
ja kevyen kokonaispainon ansiosta vene liikkuu jarrutto-
malla trailerilla tavallisenkin henkilöauton perässä helposti 
ja vaivattomasti. 

Henkilömäärä: 3

Kantavuus: 310 kg

Pituus: 4,61 m

Leveys: 1,88 m

Syväys: 0,20 m

V-kulma: 15°

Paino (ilman moottoria): 300 kg

Moottorin tehoalue: 20 -- 30 hv

Moottorin rikipituus: L 

Luokitus/suunnittelukategoria: C

Suurin nopeus: 24 solmua*

TEHDASASENTEISET VARUSTEET

• Keulasähkömoottori, Motorguide Xi5

• Akkulaatikko

• Päävirtakatkaisin automaattisulakkein

• Automaattinen pilssipumppu

• Valomasto, irrotettava

• Virranulosotto 12V

• Kaikuluotaimen anturiteline

*Mitatut nopeudet ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, koneen 
asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoaineen määrästä ja veneen lastauksesta johtuen. Näin ollen esitetty suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.
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Buster XS, XSr
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Kätevät käyttöveneet koko perheelle
Buster XS/XSr - kestäviä, turvallisia ja helppohoitoisia veneitä lähivesille
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PITUUS 4,15 m / LEVEYS 1,65 m / MOOTTORISUOSITUS 6-20 hv / HENKILÖLUKU 4
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XSr 
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LISÄVARUSTEET

• Ajokuomu/satamapeite

• Ohjauspulpetti, tuulilasi, sis. ohjausrummun, 

ratin ja kaapelin (XS)

• Takakaiteet

• Sivukaiteet

• Rikikorkeuden muutoskappale (XS)

• Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukot 3 kpl)

VAKIOVARUSTEET

• Käsikäyttöinen pilssipumppu (XS)

• Kaapeliohjaus (XSr)

• Ohjauspulpetti, tuulilasi (XSr)

• Akkulaatikko (XSr)

• Päävirtakatkaisin automaattisulakkein (XSr)

• Automaattinen pilssipumppu (XSr)

Henkilömäärä: 4

Kantavuus: 310 kg

Pituus: 4,15 m

Leveys: 1,65 m

Syväys: 0,18 m

V-kulma: 10°

Paino (ilman moottoria): 

161 kg (XS), 166 kg (XSr)

Moottorin tehoalue: 6-20 hv

Moottorin rikipituus: S/L (XS) L (XSr)

Luokitus/suunnittelukategoria: D

Suurin nopeus: 24 solmua*

X
S

X
S

r

*Mitatut nopeudet ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, koneen 
asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoaineen määrästä ja veneen lastauksesta johtuen. Näin ollen esitetty suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.

JA SEN OHJAUSPULPETILLINEN SISAR
OVAT LÄHIVENEILIJÄN VALINTA. 

Veneiden kestävyys, helppo hallittavuus ja turvallinen uppoa-
maton rakenne takaavat sen, että aloittelijakin voi veneillä 
niillä turvallisin mielin. Veneet kantavat neljä henkilöä tava-
roineen. 

Vankan rakenteensa ja Busterin vuosien mittaisen tuote-
kehityksen ansiosta veneet käyttäytyvät johdonmukaisesti 
kaikissa sääolosuhteissa. Niillä on sunnuntaiveneilijänkin 
helppo rantautua niin laituriin kuin kalliopoukamaankin. 
Etuosan karhennettu astinlauta sekä kahvat niin etu- kuin 
takaosassakin helpottavat perheen pienimpien liikkumista 
veneen ja kuivan maan välillä. Lukittavat säilytystilat pitävät 
tavarasi turvassa. Pehmustetut, vettä hylkivät istuinpenkit 
tekevät matkanteosta miellyttävää avonaisenkin taivaan alla. 
XS-mallissa sisälaidan kahvat lisäävät varsinkin lapsimatkus-
tajien turvallisuutta. 

Buster XS ja XSr ovat mallistomme mutkattomia käyttöveneitä. 
Ne eivät vaadi rekisteröintiä. Kestävä alumiinirunko vaatii 
vain säännöllisen vesipesun. Veneet ovat kevyitä ajaa vesillä 
ja kuljettaa maalla. Vain 160 kg painava vene kulkee vaivatto-
masti jarruttomalla trailerilla tavallisen henkilöauton perässä. 



Buster Mini
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PITUUS 3,88 m / LEVEYS 1,49 m / MOOTTORISUOSITUS 2-8 hv / HENKILÖLUKU 3

Mini – perheen nuoremmillekin
Buster Mini kulkee kevyesti käsillä ja koneella
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                         ON AITO ALUMIININEN 
PIENVENE, JOKA SOPII SOUDETTAVANA 
TAI  KONEKÄYTTÖISENÄ KENEN TAHANSA 
KULJETETTAVAKSI. 

Se liikkuu valintasi mukaan käsivoimin, sähkö- tai polttomoot-
torilla. Vain satakiloinen Buster Mini on kevyt kantaa vedestä 
maalle. Muuta talvisäilytystä et sille edes tarvitse. Kääntö ran- 
tapuun alle riittää. Uppoamattomana se on turvallinen alumii-
nivene myös kokemattoman käsissä. 

Buster Mini sopii erinomaisesti mökkiveneeksi, kalave-
neeksi, pienimuotoisiin kuljetuksiin tai vaikkapa isomman 
Busterin pikkuapulaiseksi. Sadesääkään ei sen kevyttä kul-
kua haittaa, sillä kätevä Easy Bail -tyhjennysventtiili huolehtii 
veneen sadevesityhjennyksestä myös ajon aikana. Kestävä ja 
huoleton Buster Mini on alumiinisena lähes huoltovapaa. Se 
ei vaadi osakseen kuin vesipesun. Lasikuituveneeseen verrat-
tuna Buster Mini on mitä huolettomin kumppani. 

Vaikka Buster Mini on Buster-perheen pienin, se kuljettaa 
kolme henkilöä tavaroineen yllättävän reiluissa sisätiloissaan. 

Kolme pehmustettua istuinpenkkiä takaavat miellyttävän 
matkan silloinkin, kun veneellä kuljetaan hitaammin. Buster 
Mini on nimittäin ainoa myös soutamista varten suunniteltu 
malli Buster-perheessä. Kahdestaan kannettava Buster Mini 
kulkee pidemmän matkan maalla tavallisella, henkilöauton 
vetämällä jarruttomalla trailerilla. 

LISÄVARUSTEET

• Soutusarja (airot ja hankaimet)

• Moottoriteline lyhytrikiselle moottorille

• Satamapeite

Henkilömäärä: 3

Kantavuus: 235 kg

Pituus: 3,88 m

Leveys: 1,49 m

Syväys: 0,18 m

V-kulma: 10°

Paino (ilman moottoria): 104 kg

Moottorin tehoalue: 2-8 hv

Moottorin rikipituus: L

Luokitus/suunnittelukategoria: D

Suurin nopeus: 17 solmua*

M
in

i

*Mitatut nopeudet ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, koneen 
asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoaineen määrästä ja veneen lastauksesta johtuen. Näin ollen esitetty suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.



Buster Cabin E

BUSTER 2016    54

Saaristojeeppi yöpymisvalmiudella
Buster Cabin E kulkee kaikkina vuodenaikoina, kaikissa keleissä
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PITUUS 6,92 m / LEVEYS 2,43 m / MOOTTORISUOSITUS 115-250 hv / HENKILÖLUKU 8
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LISÄVARUSTEET

• Peräkuomu

• Pimennysverhosarja (sisältää kattoverhon, 

etu- ja takaikkunoiden verhot)

• Apumoottoriteline

• Kaikuluotaimen anturiteline

• Kompassi

• Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukko 1 kpl, 

yksiavainjärjestelmä)

VAKIOVARUSTEET

• Hydraulinen ohjaus

• Tilttiratti

• Lasinpyyhin, oikea

• Lasinpyyhin, vasen

• Ovi edessä ja liukuovi takana, lukittavat, 

sarjoitetut lukot yksiavainjärjestelmällä

• Avotilan LED-valaistus

• Käytävämatto

• Trimmilevyt

TEHDASASENTEISET VARUSTEET

• NAVI 12 -paketti

• NAVI PLUS -paketti

• RADAR-paketti

• COMFORT-paketti

• CANVAS-paketti

• ENTERTAINMENT-paketti

• Targakaari

                              ON OIKEA VALINTA SINULLE, 
JOLLE VENE ON MUUTAKIN KUIN VAIN 
KULKUVÄLINE.
 
Buster Cabin E on suunniteltu paljon ja pitkään liikkuvalle 
veneilijälle, joka viettää veneessä kerralla pidempiäkin aikoja 
kuin mitä mökkimatka tyypillisesti kestää. Cabin E:n ava-
rat tilat kuljettavat perille kerralla jopa kahdeksan henkeä. 
Pidempikestoisia matkoja silmällä pitäen Cabin E:ssä lisäksi 
yöpyy vaivattomasti vaikkapa kaksi kalakaveria.

Suuren matkustajamääränsä huomioon ottaen Buster 
Cabin E:n seisomakorkuiset sisätilat on suunniteltu erityi-
sen viihtyisiksi. Lasikatto ja suuri kattoluukku sekä lempeä 
led-valaistus tekevät matkanteosta elämyksen. Suuret ikkunat 
luovat esteettömän panoraamanäkymän joka suuntaan. Myös 
äänieristykseen on kiinnitetty mallissa erityistä huomiota. 
Cabin E on Buster-perheen hiljaisimpia. Syksyisiä kalastus-
matkoja ajatellen myös veneen ulkovalaistus on suunniteltu 
vaivatonta pimeän ajoa ajatellen. Yön tullen kuljettajan ja 
kartturin monitoimi-istuimet muuntuvat parilla kädenliik-
keellä tilapäisvuoteiksi yhdistettynä takapenkkien kanssa. 

Buster Cabin E on joka sään yhteysvene, joka kulkee kevy- 
esti kovemmassakin kelissä. Cabin E:ssä on viranomaiskäy-

tössä testattu, leikkaavammalla keulalla, syvemmällä v-kul-
malla ja paksummalla, 5 mm pohjalevyllä varustettu runko, 
jonka ansiosta Cabin E soveltuu hyvin myös avomerellä ajet-
tavaksi. Optimaalisesti muotoillun alumiinirunkonsa ansiosta 
Cabin E on vakaa joka sään kulkuväline, jolla matkanteko 
on turvallista ja Busterille tyypilliseen tapaan huoletonta. 
115–250 hevosvoimansa avulla Cabin E kaiken lisäksi kul-
jettaa seurueesi perille sovitussa ajassa, vakaasti ja varmasti.

Henkilömäärä: 8

Kantavuus:  855 kg

Pituus: 6,92 m

Syväys: 0,35 m

V-kulma: 21° 

Leveys: 2,43 m

Paino (ilman moottoria): 1185 kg

Moottorin tehoalue: 115 -- 250 hv

Moottorin rikipituus: XL

Polttoainetankin tilavuus: 240 l

Luokitus/suunnittelukategoria: C

Suurin nopeus: 45 solmua*

• Istuimet vuodemekanismilla

• Veneistuinten joustojalat

• Uima- ja työtaso

• Uimatikkaat

• Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus (RST)

• Sammutin

• Akkulaatikko

• Päävirtakatkaisin automaattisulakkein

• Käsikäyttöinen pilssipumppu

• Automaattinen pilssipumppu

• Kiinteä polttoainesäiliö

• Navigointivalot

• Valomasto, taittuva

• Virranulosotto 12V

• Sadevedestä tyhjenevä avotila

• Keulapotkurivalmius

• Ulko-ohjauspiste (yhteensopiva Yamahan 

mekaanisen hallintalaitteen kanssa)

• Ulko-ohjauspiste (yhteensopiva Yamahan 

sähköisen hallintalaitteen kanssa)

• Kaksoisakkujärjestelmä (kytkentäosat ja kaapelit, 

ei sisällä akkuja)

• Ajovalot, 2 kpl

• Lämmitin

• Keulapotkuri

• RST springiknaapit keskelle

C
ab
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*Mitatut nopeudet ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, koneen 
asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoaineen määrästä ja veneen lastauksesta johtuen. Näin ollen esitetty suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.
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Alumiiniveneiden kuningashuoneen uusi jäsen
Moderni Magnum E - designtietoiselle
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PITUUS 6,43 m / LEVEYS 2,47 m / MOOTTORISUOSITUS 150-225 hv / HENKILÖLUKU 8

UUTUUS
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BUSTER MAGNUM E

Liquid Copper Steel Blue Metallic
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LISÄVARUSTEET

• Satamapeite

• Kaikuluotaimen anturiteline

• Kompassi

• Pöytä

• Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukko 1 kpl, 

yksiavainjärjestelmä)

VAKIOVARUSTEET

• Hydraulinen ohjaus

• Tilttiratti

• Ohjauspulpetti, tuulilasi karkaistua lasia

• Vasen pulpetti, tuulilasi karkaistua lasia

• Lasinpyyhin, oikea

• Lasinpyyhin, vasen

• Kiinteä väliovi

• Lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)

• Fusion audiolaite (Apple/Mp3 yhteensopiva)

• Pehmustetyynysarja

TEHDASASENTEISET VARUSTEET

• NAVI 12 -paketti

• NAVI PLUS -paketti

• Lattiamatot

• Tiikkikansi

• Sähköhydraulinen ohjaustehostin

• Jääkaappi

                                    ON UUSI 
SUUNNANNÄYTTÄJÄ ILMAN 
KOMPROMISSEJA. 

Olemme valjastaneet 50 vuoden ja yli 4.000 Magnumin kautta 
saadut kokemukset tuodaksemme alumiiniveneiden kunin-
gashuoneen Magnum perheeseen arvoisensa lasikuitukanti-
sen jäsenen. Innovaatiot kuten läpikuljettavuus keulassa ja 
perässä, yhden otteen välioviratkaisu, luokkansa suurimmat 
uimatasot sekä ammattikäytöstä tuttu, kannellisen veneen 
nopea itsetyhjennys tekevät tästä veneestä ainutlaatuisen. 
Rohkea, virtaviivainen muotoilu taas puhuttelee estetiikan ja 
designin ystäviä.   

Magnum M5:n menestyksen siivittämänä, uusi Buster 
Magnum E on saanut alleen täysin uuden, urheilullisen mutta 
turvallisen ja samalla poikkeuksellisen merikelpoisen rungon. 
Syvä V-kulma perässä, leikkaava keula ja matala painopiste 
tekevät tästä rungosta ajossa loistavan, mutta laiturissa 
vakaan. Magnum E:n maltillinen kokonaispaino ja erityisen 
suotuisa pitkittäissuuntainen painopiste kuorivat tästä run-
gosta esiin urheilullisia ominaisuuksia. Aallokko-ominaisuudet 
ovat huippuluokkaa, kaarreajo on jouhevuudessaan ainutlaa-
tuista, ja rungon pehmeys ja äänettömyys viimeistelevät nau-
tinnollisen ajokokemuksen. Lavea konetehoalue (150-225hp) 
mahdollistaa sopivan vene-moottoripaketin räätälöimisen 
riippumatta siitä onko painopiste sporttisessa huviajossa, 
taloudellisessa yhteysveneilyssä vai vesiurheilussa.

Paitsi tyylikäs, uusi Magnum E on myös käytännöllinen. Säi-
lytystilaa on kaikenkaikkiaan 1.000 litraa (tuplasti enem-
män kuin keskiverto isossa maastoautossa), josta valtaosa 
avotilan turkin alla olevassa säilytyslaatikossa, pulpeteissa 
sekä peräpenkin alla. Kulku veneeseen on helppoa joko por-
raskeulan kautta tai luokkansa suurimpien uimatasojen ja 
selkänojan kekseliään oviratkaisun läpi. Pulpettien väliovirat-
kaisu on myös ajateltu uudelleen, ja Magnum E:ssä molem-
mat ovet avautuvat ja sulkeutuvat nerokkaan mekanismin 
ansiosta yhdellä kädenliikkeellä. Magnum E on suunniteltu 
myös viihtymistä varten. Avotilan pöytä tarjoaa seuruste-
lulle puitteet, ja ajossa sille löytyy kätevä säilytyspaikka. 
Lisävarusteena saatava jääkaappi taas kuljettaa retkieväät 
kohteeseen halutun lämpöisinä. Uusi Buster Magnum E -  kun 
tyylillä on väliä.

Henkilömäärä: 8

Kantavuus: 795 kg

Pituus: 6,43 m

Leveys: 2,47 m

Syväys: 0,37 m

V-kulma: 21°

Paino (ilman moottoria): 1050 kg

Moottorin tehoalue: 150 -- 225 hv

Moottorin rikipituus: XL 

Polttoainetankin tilavuus: 240 l

Luokitus/suunnittelukategoria: C

Suurin nopeus: 46 solmua*

• Vesihiihtokaari

• Peräkuomu

• Trimmilevyt joystick-ohjauksella

• Integroitu kuomutalli

• Istuin-vapalaatikko

• Offshore-istuimet 2 kpl ja suojahuput

• Veneistuinten joustojalat

• Ankkuri- ja köysikotelot

• Uimataso

• Uimatikkaat

• Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus (RST)

• Sammutin

• Akkulaatikko

• Päävirtakatkaisin automaattisulakkein

• Käsikäyttöinen pilssipumppu

• Automaattinen pilssipumppu

• Kiinteä polttoainesäiliö

• Navigointivalot

• Valomasto, irrotettava

• Virranulosotto 12V

• Nopeasti tyhjenevä avotila

M
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Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.
VÄRILAITA VÄRIOPTIO

*Mitatut nopeudet ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, koneen 
asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoaineen määrästä ja veneen lastauksesta johtuen. Näin ollen esitetty suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.
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Luokkansa tilavin lasikuitukannellinen alumiinivene
Buster XLe on tyylikäs ja käytännöllinen aito Buster E!
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PITUUS 5,80 m / LEVEYS 2,25 m / MOOTTORISUOSITUS 60-100 hv / HENKILÖLUKU 7
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LISÄVARUSTEET

• Satamapeite

• Vesihiihtokaari

• Kaikuluotaimen anturiteline

• Kompassi

• Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukko 1 kpl, 

yksiavainjärjestelmä)

VAKIOVARUSTEET

• Hydraulinen ohjaus

• Tilttiratti

• Ohjauspulpetti, tuulilasi karkaistua lasia

• Vasen pulpetti, tuulilasi karkaistua lasia

• Lasinpyyhin, oikea

• Kiinteä väliovi

• Lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)

• Pehmustetyynysarja

• Peräkuomu

TEHDASASENTEISET VARUSTEET

• NAVI 7 -paketti**

                      ON UUDEN BUSTER E -SARJAN 
ENSIMMÄINEN VENE, JOKA PERUSTUU 
ERITTÄIN SUOSITTUUN BUSTER XL -RUNKOON.

XLe-mallissa yhdistyy kuudenkymmenen vuoden kokemus 
alumiinirungoista esteettiseen muotoon, silti unohtamatta 
käytännöllisyyttä ja monikäyttöisiä tiloja. Tukeva tuulilasi ja 
kiinteä väliovi suojaavat matkustajat viimalta ja pärskeiltä, 
samalla kun ainutlaatuisen tilava ja helppokäyttöinen kuo-
mukotelo tekee veneilystä yksinkertaista huonommallakin 
säällä. 

Buster XLe on oikea valinta veneilijälle, joka arvostaa 
monikäyttöisyyttä, mutta jolle myös taloudellisuus ja tyylik-
kyys ovat keskeisiä veneen valintakriteerejä. Lasinen tuulilasi 
pyyhkijöineen tuo veneilyyn turvallisuutta ja lisämukavuutta. 
Erittäin hiljainen rakenne, runsaat säilytystilat ja köysikotelot 
tekevät veneilyn miellyttäväksi myös matkustajille. Liukueste-
turkki tekee veneestä käytännöllisen, olit sitten mökkivenei-
lijä tai aktiivikalastaja. 

XLe:n ainutlaatuisen laaja moottoritehoalue ja suuri, kiinteä 
138 litran polttoainesäiliö antaakin sinulle ennennäkemät-
tömän mahdollisuuden käyttää venettäsi joko suoritusky- 
kyisesti tai taloudellisesti. Buster XLe tuo ”Huoleton valinta”- 
lupauksellemme uuden lisämerkityksen – tyylikkyyden. 

Henkilömäärä: 7

Kantavuus: 535 kg

Pituus: 5,80 m

Leveys: 2,25 m

Syväys: 0,40 m

V-kulma: 19°

Paino (ilman moottoria): 695 kg

Moottorin tehoalue: 60 -- 100 hv

Moottorin rikipituus: L 

Polttoainetankin tilavuus: 138 l

Luokitus/suunnittelukategoria: C

Suurin nopeus: 36 solmua*

• Trimmilevyt joystick-ohjauksella

• Integroitu kuomutalli

• Istuin-vapalaatikko

• Offshore-istuimet 2 kpl ja suojahuput

• Ankkuri- ja köysikotelot

• Uimatikkaat

• Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus (RST)

• Sammutin

• Akkulaatikko

• Päävirtakatkaisin automaattisulakkein

• Automaattinen pilssipumppu

• Kiinteä polttoainesäiliö

• Navigointivalot

• Valomasto, irrotettava

• Virranulosotto 12V

• Sadevedestä tyhjenevä avotila

** NAVI 7-paketti sis. vakioanturin, joka ei sisällä SideVü/DownVü toimintoa.

*Mitatut nopeudet ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, koneen 
asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoaineen määrästä ja veneen lastauksesta johtuen. Näin ollen esitetty suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.

X
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Tilaihme
Tinkimätöntä tyyliä kompaktissa paketissa
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PITUUS 5,07 m / LEVEYS 2,05 m / MOOTTORISUOSITUS 50-70 hv / HENKILÖLUKU 6
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BUSTER Le  

Henkilömäärä: 6

Kantavuus: 450 kg

Pituus: 5,07 m

Leveys: 2,05 m

Syväys: 0,26 m

V-kulma: 16°

Paino (ilman moottoria): 495 kg

Moottorin tehoalue: 50 -- 70 hv

Moottorin rikipituus: L 

Polttoainetankin tilavuus: 54 l

Luokitus/suunnittelukategoria: C

Suurin nopeus: 32 solmua*

69BUSTER 2016

LISÄVARUSTEET

• Satamapeite

• Vesihiihtokaari

• Kaikuluotaimen anturiteline

• Kompassi

• Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukko 1 kpl, 

yksiavainjärjestelmä)

• Istuin-säilytyslaatikko 45 l

• Istuin-säilytyslaatikon 45 l pehmuste

VAKIOVARUSTEET

• NFB-kaapeliohjaus

• Ohjauspulpetti, tuulilasi

• Vasen pulpetti, tuulilasi

• Kiinteä väliovi

• Lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)

• Pehmustetyynysarja

• Peräkuomu

• Integroitu kuomutalli

TEHDASASENTEISET VARUSTEET

• NAVI 7 -paketti**

                    PERUSTUU HYVÄKSI KOETULLE JA 
TUHANSISSA BUSTEREISSA KANNUKSENSA 
ANSAINNEELLE BUSTER L -RUNGOLLE. 

Le-mallissa tuodaan ensi kertaa kuumaan viiden metrin koko-
luokkaan lasikuitukannen suoma esteettinen muotokieli, käy-
tännöllisyyttä ja monikäyttöistä tilaratkaisua unohtamatta. 
Tukeva tuulilasi ja kiinteä väliovi suojaavat matkustajia vii-
malta ja pärskeiltä. Veneen arkikäyttöä märällä kelillä helpot-
taa tilava kuomukotelo. Kuomukotelossa on lisäksi kuomuti-
lan alla käyttökelpoista säilytystilaa.

Buster Le:n irrotettavat istuin-säilytyslaatikot mahdollista-
vat veneen käytön sekä yhteys- ja retkiveneenä että kalastus- 
ja tavarankuljetusveneenä. Taloudellisuus ja tyylikkyys ovat 
jo itsestäänselvyyksiä kaikissa E-sarjan veneissä. Erittäin 
hiljainen rakenne, runsaat säilytystilat ja köysikotelot tekevät 
veneilyn miellyttäväksi myös matkustajille. 

Buster L on koko 2000-luvun ollut Pohjoismaiden suo-
situin moottorivene. Vakaasti kulkeva, monikäyttöinen ja 

tyylikäs lasikuitukantinen Le täydentääkin monikäyttöisten 
L-sarjan veneiden valikoimaa oivallisesti. Buster Le:n vaikut-
tava varustelu mm. RST-heloitus vievätkin Huoleton valinta- 
lupauksemme uudelle tasolle ja uuteen luokkaan.  

Henkilömäärä: 6

Kantavuus: 450 kg

Pituus: 5,07 m

Leveys: 2,05 m

Syväys: 0,26 m

V-kulma: 16°

Paino (ilman moottoria): 495 kg

Moottorin tehoalue: 50 -- 70 hv

Moottorin rikipituus: L 

Polttoainetankin tilavuus: 54 l

Luokitus/suunnittelukategoria: C

Suurin nopeus: 32 solmua*

• Offshore-istuimet 2 kpl ja suojahuput

• Ankkuri- ja köysikotelot

• Uimataso

• Uimatikkaat

• Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus (RST)

• Sammutin

• Akkulaatikko

• Päävirtakatkaisin automaattisulakkein

• Automaattinen pilssipumppu

• Kiinteä polttoainesäiliö

• Navigointivalot

• Valomasto, irrotettava

• Virranulosotto 12V

• Sadevedestä tyhjenevä avotila

Le

** NAVI 7-paketti sis. vakioanturin, joka ei sisällä SideVü/DownVü toimintoa.

*Mitatut nopeudet ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, koneen 
asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoaineen määrästä ja veneen lastauksesta johtuen. Näin ollen esitetty suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.
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PITUUS 7,14 m / LEVEYS 2,42 m / MOOTTORISUOSITUS 150-250 hv / HENKILÖLUKU 6

Ylivoimaa ääriolosuhteisiin
Buster Magnum Pro käy kovaan ympärivuotiseen käyttöön
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LISÄVARUSTEET

• Pehmustetyynysarja

• Vesihiihtokaari

• Wakeboard-teline vesihiihtokaareen

• Pulpetin suojahuppu

VAKIOVARUSTEET

• Hydraulinen ohjaus

• Ohjauspulpetti, tuulilasi karkaistua lasia

• Lasinpyyhin

• Lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)

• Sprayhood

• Targakaari

• NAVI 12 -paketti

• Trimmilevyt joystick-ohjauksella

• Integroitu kuomutalli

• Istuin-säilytyslaatikko pulpetin edessä

TEHDASASENTEISET VARUSTEET

• NAVI PLUS -paketti

• RADAR-paketti

• Tilttiratti

• Sähköhydraulinen ohjaustehostin

• Satulapenkit

                                         ON BUSTER-PERHEEN 
JÄREIN JÄSEN. 

Ammattiveneilijän valinta on Magnum Pro, jonka kestävyys 
on omaa luokkaansa. Työkäyttöön ensisijaisesti tarkoitettuna 
se sopii luonnollisesti ympärivuotiseen käyttöön, mutta mai-
niosti myös vaativaan vapaa-ajan viettoon.

Buster Magnum Pro on suunniteltu sopimaan säähän kuin 
säähän. Se ei pienestä pelästy. Ääriolosuhteissa ajamista 
helpottaa malliin lisävarusteena saatava sähköhydraulinen 
ohjaustehostin. Suuren polttoainesäiliön ja taloudellisen run-
gon ansiosta veneen toimintasäde on jopa 240 nm. Veneen 
erinomainen tasapaino, rungon muotoilu ja trimmitasot takaa-
vat maksiminopeudessakin hallitun ja vakaan ajotuntuman. 

Buster Magnum Pro on tehty työtätekevälle. Siksi sen 
suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota suoritusky-
kyyn, käytännöllisyyteen ja turvallisuuteen. Tässä mallissa on 
ajateltu kaikkea: takakulmat avoimeksi jättävä takapenkki 

helpottaa liikkumista ja toimintaa tavarankuljetuksessa ja 
kalastuksessa. Targakaaressa on runsaasti tilaa isoillekin 
varusteille. Ohjauspulpetissa on vakiona 12” karttaplotteri. 
Tuulilasin karkaistu turvalasi kestää pyyhkijän naarmuuntu-
matta. Tällä Busterilla mennään pitkälle.

Henkilömäärä: 6

Kantavuus: 500 kg

Pituus: 7,14 m

Leveys: 2,42 m

Syväys: 0,36 m

V-kulma: 20°

Paino (ilman moottoria): 1045 kg

Moottorin tehoalue: 150 -- 250 hv

Moottorin rikipituus: XL 

Polttoainetankin tilavuus: 250 l

Luokitus/suunnittelukategoria: C

Suurin nopeus: 48 solmua*

• Offshore-istuimet 2 kpl ja suojahuput

• Veneistuinten joustojalat

• Ankkuri- ja köysikotelot

• Uimataso

• Uimatikkaat

• Alumiiniturkki

• Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus (RST)

• Sammutin

• Akkulaatikko

• Päävirtakatkaisin automaattisulakkein

• Käsikäyttöinen pilssipumppu

• Automaattinen pilssipumppu

• Kiinteä polttoainesäiliö

• Navigointivalot

• Valomasto, irrotettava

• Virranulosotto 12V

• Sadevedestä tyhjenevä avotila

• Apumoottoriteline

• Kaikuluotaimen anturiteline

• Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukko 1 kpl, 

yksiavainjärjestelmä)
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*Mitatut nopeudet ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, koneen 
asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoaineen määrästä ja veneen lastauksesta johtuen. Näin ollen esitetty suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.



Buster XL Pro
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PITUUS 5,94 m / LEVEYS 2,17 m / MOOTTORISUOSITUS 70-115 hv / HENKILÖLUKU 7

Yhteysveneilyyn ja työskentelyyn
XL Pro on vankka vene vaativaan vapaa-aikaan ja työhön

UUTUUS
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LISÄVARUSTEET

• Pehmustetyynysarja

• Peräkuomu, kaksiosainen

• Satamapeite

• Vesihiihtokaari

• Wakeboard-teline vesihiihtokaareen

• Targakaari

• Targan vapateline, 8 putkea

VAKIOVARUSTEET

• Hydraulinen ohjaus

• Ohjauspulpetti, tuulilasi karkaistua lasia

• Vasen pulpetti, tuulilasi karkaistua lasia

• Säilytystilat pulpetissa 

• Kiinteä väliovi

• Lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)

• Integroitu kuomutalli

• Taittuvat takapenkit 2 kpl

TEHDASASENTEISET VARUSTEET

• NAVI 7 -paketti**

• CANVAS-paketti

• Lasinpyyhin, oikea

• Lasinpyyhin, vasen

• Trimmilevyt joystick-ohjauksella

• Offshore-istuimet 2 kpl ja suojahuput

• Veneistuinten joustojalat

• Ankkuri- ja köysikotelot

• Uimataso

• Uimatikkaat

• Alumiiniturkki

• Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus (RST)

• Sammutin

• Akkulaatikko

• Päävirtakatkaisin automaattisulakkein

• Automaattinen pilssipumppu

• Kiinteä polttoainesäiliö

• Navigointivalot

• Valomasto, irrotettava

• Virranulosotto 12V

• Sadevedestä tyhjenevä avotila

• Istuin-säilytyslaatikko 45 l

• Apumoottoriteline

• Kaikuluotaimen anturiteline

• Kompassi

• Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukko 1 kpl, 

yksiavainjärjestelmä) 

                             ON VAATIVAN 
VESILLÄLIIKKUJAN VALINTA. 

Vahvarakenteisena ja uppoamattomana se soveltuu erin-
omaisesti myös työkäyttöön vaativissakin sää olosuhteissa. 
Runsailla ja monipuolisilla lisävarusteilla voit rakentaa XL 
Prosta makusi mukaisen, tarvitsit sitä sitte huvikäytössä tai 
kala-apajilla!  

  Buster XL Pro perustuu suositun Buster XL:n erinomaista 
palautetta saaneeseen nousulistattomaan runkoon. Uudessa 
mallissa on perinteinen kaksipulpettiratkaisu väliovella. Suu-
ret säilytystilat pulpeteissa kätkevät tehokkaasti matkatava-
rasi ja veneilyvarusteesi. Buster XL Pro on suunniteltu myös 
kalastajan tarpeita silmälläpitäen. Veneen järeät mitoitukset 
ja kyynelkuvioitu alumiiniturkki mahdollistavat turvallisen ja 
huolettoman työskentelyn kelistä riippumatta. 

Työskennellessä tai harrastettaessa veden äärellä on 
olennaista varmistaa mahdollisimman vapaa liikkuvuus raja-
tussa tilassa. Buster XL Pron reilut avotilat tekevät liikkumi-

sen veneessä vaivattomaksi ja helpottavat pitkien tavaroiden 
kuljetusta ja säilytystä veneessä. Karhennetut ja helppo-
hoitoiset turkkipinnat estävät tehokkaasti liukastumista ja 
kestävät kulutusta vuosikausia. Suurien Bustereiden tapaan 
XL Pro on niin ajettaessa kuin paikallaankin ollessaan vakaa 
ja varma. Uusi Buster XL Pro - varmuutta ja vakautta vesillä!

Henkilömäärä: 7

Kantavuus: 535 kg

Pituus: 5,94 m

Leveys: 2,17 m

Syväys: 0,30 m

V-kulma: 19°

Paino (ilman moottoria): 640 kg

Moottorin tehoalue: 70 -- 115 hv

Moottorin rikipituus: L 

Polttoainetankin tilavuus: 100 l

Luokitus/suunnittelukategoria: C

Suurin nopeus: 39 solmua*
X
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** NAVI 7-paketti sis. vakioanturin, joka ei sisällä SideVü/DownVü toimintoa.

*Mitatut nopeudet ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, koneen 
asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoaineen määrästä ja veneen lastauksesta johtuen. Näin ollen esitetty suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.
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Night Black
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Buster-varustepaketit ovat huolellisesti valittuja ja valitsemaasi venemalliin luontevasti sopivia varustekokonaisuuksia, jotka asen-
netaan veneeseen tilauksesi mukaan jo tehtaalla.

Varusteiden ostaminen valmiiksi mietittyinä kokonaisuuksina on edullisempaa kuin jokaisen lisävarusteen tilaaminen ja 
asentaminen erikseen. Varustepaketin osat ovat teknisesti ja käytettävyydeltään aitoa Buster-laatua. Niiden asennus tehdään 
siististi muita veneen osia vahingoittamatta, oikeita materiaaleja ja menetelmiä käyttäen. Varusteiden muotoilu ja korkealaa-
tuiset materiaalit sopivat hyvin Busterin muuhun ilmeeseen ja luovat helposti hoidettavan ja viimeistellyn kokonaisuuden sekä 
varmistavat käyttöturvallisuuden.

               -VARUSTEPAKETIT

NAVI

Valittavanasi on kaksi toimintavalmiiksi säädettyä, Garmin-karttaplotterilla 
varustettua NAVI-pakettia, joiden navigointia helpottavien laitteiden avulla 
löydät varmasti perille.

NAVI-paketti sisältää karttaplotterin ja kompassin sekä tarvittavat 
anturit ja tehdasasennuksen. NAVI 7 -paketin yhdistelmälaitteessa 
on kaikutoiminto. Suurinäyttöisen NAVI 12 -paketin karttaplotteriin ja 
monitoiminäyttöön saa liitettyä kaikutoiminnon NAVI Plus -paketin avulla.

PERFORMANCE

PERFORMANCE-paketin varusteiden avulla 
säädät ajoasentoasi ja optimoit veneen 
kulkuominaisuudet kuorman, nopeuden, 
taloudellisuuden ja olosuhteiden vaatimalla 
tavalla. Samalla saat veneilyysi annoksen ammat-
timaisuutta ja kulkuominaisuuksiin olosuhteiden 
mukaisen säädettävyyden.

PERFORMANCE-pakettiin kuuluu tilttiratti ja 
kojetaulun ohjaimesta säädettävä trimmi. Trimmi-
levyjen asennuspaikka ja koko on suunniteltu ja 
testattu venemallin mukaan tehtaalla.

COMFORT

COMFORT-paketin neppareilla kiinnitettävien pehmustetyynyjen avulla 
teet veneilystä vieläkin mukavampaa. Voit käyttää veneesi istuimia 
myös ilman pehmusteita, jos kuljetat tavaroita tai kun käytät istuimia 
kalastustasoina. Irrotettavat pehmusteet voi tarvittaessa laittaa suojaan 
veneen säilytyslaatikoihin. Irrallisina pehmustetyynyt on helppo puhdistaa 
ja kuivata perusteellisesti.

COMFORT-pakettiin kuuluvat kaikki veneen istuinten pehmustetyynyt ja 
selkänojat.

ENTERTAINMENT

ENTERTAINMENT-viihdepaketin laitteilla muunnat Busterisi viihdekeskuk-
seksi. Veneilykäyttöön suunnitellussa audiolaitteessa on radio ja siihen 
voi liittää bluetooth yhteyden avulla iPodin, iPhonen, iPadin tai muun 
Mp3-tiedostomuotoa toistavan laitteen. Kaksi laadukasta, veneilykäyt-
töön suunniteltua kaiutinta toistaa puhtaasti puheen ja musiikin halutulla 
äänen voimakkuudella. 

CANVAS

CANVAS-paketin mallikohtaisesti suunnitellulla, 
kokoontaitettavalla ja sään mukaan muunnet-
tavalla kuomulla nautit veneilystä aurinkoisella 
ilmalla ja suojaudut sateelta ja tuulelta huonossa 
säässä. Buster-malleissa M- ja L- kuomupaketin 
mukana tulee lisäksi pulpettien väliovi, mikä 
parantaa matkustajien suojaa entisestään. 
CANVAS-paketin kuomut istuvat muodoltaan 
ja väreiltään Busterisi ilmeeseen. Kuomun voi 
taittaa integroituun kuomukoteloon.

www.buster.fi osoitteessa voit rakentaa oman Busterisi ja koota veneestä, moottorista, varustepaketeista ja lisävarusteista itsellesi ja kukkarollesi 
parhaiten sopivan kokonaisuuden.

Buster pidättää itsellään oikeuden toimittamiensa veneiden malli-, väri-, varuste- ja hintamuutoksiin ilman eri ilmoitusta. Veneiden vakiovarusteet 
saattavat vaihdella markkina-alueittain.  Esitteen ja muiden julkaisujen kuvissa saattaa esiintyä varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin. 
Varmista veneen toimitussisältö Buster-kauppiaaltasi. Suoritusarvot ja kulutusluvut ovat suuntaa antavia.

Voit tilata veneen kokonaan maalattuna samalla värillä, eli värilaidan lisäksi runko on maalattu samanväriseksi kuin 
värilaita (ei saatavissa Pro- ja E-sarjaan tai Cabiniin). Tilattavissa on myös vesirajan alapuolinen antifouling-käsittely 
(ehkäisee vesikasvuston kiinnittymistä) malleista M alkaen. Antifouling-käsittelyn voi tilata myös maalatun rungon kanssa.

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.

VÄRIT
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