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BUSTER 2016

Välkommen till ett nytt
Buster modellår 2016!
Sommaren 2015 går till historien som en av de kallaste och
regnigaste i mannaminne. Just en sån sommar då man uppskattar bekymmersfrihet och enkelhet, när man främst behöver
båten för nytta och mindre för nöje. Inför säsongen 2016
offererar vi igen ett brett urval nyheter, den ena intressantare
än den andra. Vissa av nyheterna är förbättrade folkfavoriter,
vissa andra är helt nya, innovativa modeller.
Av nyheterna för säsongen 2016, är förmodligen den nya
generationen av Nordens populäraste motorbåt, Buster L,
GHQYLNWLJDVWH1\D/WLOOYHUNDVLWUHNRQÀJXUDWLRQHU%nWHQNDQ
fås med enkelkonsol (L1), traditionell dubbelkonsol (L2) eller
med separata stolar för chaufför och kartläsare (Lx). Den helt
nya, ergonomiska konsol/vindrutekombinationen erbjuder på
DOODPRGHOOHUP|MOLJKHWDWWÁXVKPRQWHUDNDUWSORWWHUQVDPWSn
L2 och Lx möjlighet för fast tvådelad mellandörr samt fungerande kapell som skyddar förare och passagerare från regn
och rusk. Den nya skrovgeometrin utan steglister garanterar
en låg planingströskel samt behaglig framfart i sjö. Det geniala
kapellgaraget som är integrerat bakom ryggstödet ökar användarkomforten för kapellet på L2 och Lx, samt fungerar som
stuvutrymme för spö, paddel mm. på L1. Samtidigt är Buster Lx
den minsta båten i sortimentet där fem passagerare får skydd
från regn och rusk under kapellet.
För några år sedan lanserade vi Buster E-serien –
DOXPLQLXPEnWDUPHGJODVÀEHUGlFNVRPEDVHUDUVLJSn
välbeprövade Buster skrov. E-serien har inför 2016 säsongen
InWWHWWQ\WWÁDJJVNHSS%XVWHU0DJQXP(YDUVVNURYEDVHUDU

34

46

58

sig på Buster Cabinens hydrodynamik med djupt V botten.
Nyhetsmodellen introducerar ett modernt, fräckt formspråk
samt otaliga inovativa detaljer som enhandsgrepp för dörren
mellan konsolerna, oerhört lätt genomgång i för och akter,
klassens största badplattformer, och förutom allt detta
1.000 liter förvarsutrymme och förbättrad social användbarhet. Det fräna utseende stöds av de nydesignade stolarna
för chauffören och kartläsaren med integrerade handtag för
passagerarna på baksoffan. Samtidigt är det värt att notera
att däcksbeslagen och räckena är i handpolerat rostfritt stål,
samt att standardutrustningen innehåller det mesta du kan
tänkas behöva.

under längre fisketurer. Som tillval får man sump med
syretillförsel samt löstagabar elmotor på fördäck. Den
välbeprövade Buster S skrovgeometrin i sin tur ger
köregenskaper som på en mycket större båt på köpetoch allt detta i ett paket som lätt kan släpas på en
obromsad trailer bakom en vanlig personbil.
Inför säsongen 2016 kan vi med glädje och stolthet
konstatera att Buster modellsortimentet är fullständigare
än någonsin. Vi önskar också alla Busterägare - nuvarande,
I|UHGHWWDRFKNRPPDQGHÀQDVWXQGHUWLOOVM|VVLQI|U
säsongen 2016!

Nya Buster XL Pro representerar en i sammanhanget
anspråkslösare nyhet. Vi har tagit det exceptionellt sjödugliga XL skrovet och plockat in de bästa bitarna från tidigare
Pro modellerna. Nya XL Pro är först i Pro serien med traditionell dubbelkonsollösning. Aktern har kvar klaffbänkarna
som kan användas både för persontransport samt nedfällda
I|UDWWPD[LPHUDGXUN\WDDQWLQJHQI|UÀVNHHOOHUODVWQLQJ
Som de andra modellerna i Pro serien har även XL Pro durken i slitstarkt, praktiskt och snyggt aluminium.
Sist och också minst (till de fysiska måtten) av 2016
säsongens nyheter har vi Buster S Fish - den ända
båten i sortimentet som är specifikt designad för fiske.
Vertikaljiggning och spinnfiske går som en dans på de
höjda durkytorna i för och akter, och två fiskestolar
på löstagbara stativ ökar komforten och säkerheten

Anders Kurtén
Produktutvecklings- och marknadsföringsdirektör, Buster Boats
anders.kurten@busterboats.com
BUSTER 2016
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ALUMINIUMBÅTAR SEDAN 1955
AHT – Aluminium Hull Technology by Buster – är ett bevis på 60 års
erfarenhet och kompetens, samt vår kontinuerliga strävan att hela tiden
förbättra våra båtar.
Buster Boats är Europas största designer och producent av aluminiumbåtar. Av de fler än 125 000 båtar som
vi har sjösatt under sex decenniers verksamhet är de allra flesta ännu i bruk.
Vår planering har alltid styrts av en kompromisslös strävan efter hållbarhet, användbarhet samt
förstklassiga sjöegenskaper. Detta kombinerat med generationer av industriell hantverkserfarenhet
har skapat en kvalitet som bland båtfolk blivit en legend: Buster.
04

BUSTER 2016

DET ÖVERLÄGSNA MARINALUMINIUMET
0DULQDOXPLQLXPlUOlWWPHQKnOOEDUWGHWWnOVW|WDUUHSRUVDPWERWWHQNlQQLQJDU
utan strukturell deformering. Det upptar inte vatten, det brinner inte och spricker
inte. Det tål extrema temperaturer och väder – därför kan man utan bekymmer
förlänga båtsäsongen från tidig vår till sen höst med en Busterbåt.

HÅLLBARA KONSTRUKTIONER OCH GOD PRESTANDA
De innovativa lösningarna i våra skrov kombinerat med förstklassiga material
samt kontinuerlig testning i krävande havsförhållanden garanterar säkra köregenskaper, god prestanda samt långlivade båtar.
Våra lösningar för att styva upp skrov gör båtarna hållbara och stabila att köra
utan att göra dem tunga. Våra styva akterspeglar möjliggör höga motorstyrkor och
våra omsorgsfullt designade skrov gör båtarna säkra även i grov sjö. Ljudisoleringen i skrovsidor och botten är ytterligare garantier för tysta skrov. I planeringen
XWQ\WWMDUYLEnGHPRGHUQ'WHNQRORJLVDPW)(0DQDO\VI|UDWWVLPXOHUDYHUNOLJD
omständigheter. När man tillägger rigorös provkörningsverksamhet samt prototypbygge, resulterar detta i båtmodeller som blir legender redan under sin livstid.

VIKTIGA MILJÖVÄRDEN
Att vara föregångare handlar inte enbart om teknologi och prestanda. Det handlar också om ansvar för miljön. Vi strävar efter att minimera negativ påverkan
på miljön både i vår egen verksamhet och i produktion samt materialvalen
för Busterbåtar.
Det aluminiumråmaterial vi använder för våra båtar är till 80 % återvunnet.
Den färdiga båtens nyttoanvändningsgrad är över 90 %, eftersom aluminiumoch plastdelarna är återvinningsbara och trä/plywooddelarna kan brännas.
Det miljövänliga aluminiumråmaterialet kan återanvändas i oändlighet. Allt
spillmaterial från vår produktion skickar vi till återvinning.
Den exceptionella hållbarheten och långa livstiden är till förmån för både
båtägaren och miljön. Då vi designar skrov, satsar vi på optimala former och en
låg totalvikt. Därför uppnår Bustrar enerellt bättre prestanda med mindre motorer
och mindre bränsleförbrukning. En låg totalvikt sparar även bränsle då båten
släpas på trailer.

MÅNGSIDIG OCH LÄTT ATT UNDERHÅLLA
Har du en Busterbåt behöver du inte skura, vaxa eller använda tid på onödigt
båtunderhåll. Det vardagliga båtunderhållet sköter du enklast med Buster
EnWXQGHUKnOOVSURGXNWHUQD.UDYHQSnDQWLIRXOLQJYDULHUDUORNDOWNROODPHG
din Buster återförsäljare vad som är lämpligt för dina hemvatten. I krävande
havsförhållanden kan AluSafe antifoulingfärgen kräva mekanisk rengöring
WLGYLVXQGHUVlVRQJHQ0HGGLQ%XVWHUNDQGXLYDUMHIDOOXWDQEHN\PPHUJ|UD
strandhugg på både klippor och skär. Du kan lasta båten full utan att de slitstarka
ytorna tar skada.
Buster är en mångsidig båt. Tack vare de olika layout- och utrustningsalternativen
lämpar den sig utomordentligt väl för transporter till sommarstugan, utfärder,
ÀVNHYDWWHQVSRUWPHGPHUD%XVWHUIXQJHUDUlYHQVRPHQEUDµSDFNnVQDµ
för utrustning och bagage samt som förbindelsebåt.
BUSTER 2016 05
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Buster Magnum M5
Kungen bland aluminiumbåtar
Buster Magnum M5 – då bara det bästa är gott nog
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LÄNGD 7,14 m / BREDD 2,42 m / MOTOREFFEKT 250-350 hk / PERSONER 8

BUSTER 2016
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BUSTER MAGNUM M5 ORTSÄTTER
UTVECKLINGEN SOM MARKNADSLEDARE
BLAND DE STORA, ÖPPNA,
ALUMINIUMBÅTARNA.
%XVWHU0DJQXPLVLQDROLNDYHUVLRQHUKDUVnOWVL|YHU
H[HPSODUXQGHUnUHQ0HGGHQIHPWHJHQHUDWLRQHQV0DJQXP
KDUYLJMRUWHQO\VDQGHEUDEnWlQQXElWWUH0HGVLQKlVWNUDIWHUVPRWRUlUGHWWDYlUVWLQJEnWHQLVRUWLPHQWHW0HG0
blir du väldigt sällan omkörd. Det bästa är att du inte behöver
GUDDYSnIDUWHQlYHQRPYlGUHWVNXOOHEOLVlPUH0DJQXP0
är den krävande båtförarens val. Båtens prestanda, sjöduglighet och hållbarhet är i en egen klass. Den fräcka färgsättningen skiljer dig också från mängden.
%XVWHU0OlPSDUVLJI|UDOODYlGHU²GHQVNUlPVLQWHOlWW
Styrservon underlättar körning i krävande förhållanden, och
den stora bränsletanken samt det effektiva skrovet maximerar verksamhetsradien. Båtens ypperliga balans, skrovgeometri samt trimplan som standard garanterar en stabil
körupplevelse.
%XVWHU 0 KDU RFNVn IRNXV Sn VlNHUKHW RFK SUDNWLVND
detaljer, förutom den uppenbara prestandan. Aluminiumdur-

ken gör det möjligt att frakta bland annat verktyg och byggmaterial, och konsolerna i helaluminium är bekymmerfria för
årtionden framöver. Den sportiga men grovt dimensionerade
vindrutan blir populär bland passagerare då föret är dåligt.
.RQVROHQU\PPHUHQµNDUWSORWWHURFKYLQGUXWDQLKlUGDW
JODV WnO YLQGUXWHWRUNDUH %XVWHU 0 KDU lYHQ LQE\JJW WUnGlöst WiFi nätverk så att den fungerar som sin egen hotspot.
%XVWHU0DJQXP0²GnEDUDGHWElVWDlUJRWWQRJ

Personer: 8

Vikt (Utan motor): 1080 kg

Bärighet: 575 kg

Motoreffekt: 250 -- 350 hk

Längd: 7,14 m

Rigglängd: XL

Bredd: 2,42 m

Bränsletank: 250 l

Djup: 0,36 m

CE-klass: C

V-botten: 20°

Toppfart: 55+ kn*

STANDARDUTRUSTNING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektro-hydraulisk servostyrning
Tiltratt med läderklädsel
Styrpulpet, vindruta i härdat glas
Vänster pulpet, vindruta i härdat glas
Förvaringsutrymme i pulpeten
Vindrutetorkare, höger
Vindrutetorkare, vänster
Fast mellandörr
Låsbara förvaringsutrymmen (ennyckelsystem)
Fusion audioanläggning (Apple/Mp3 kompatibel)
LED belysning på däck
Dynset

• Batteribox
• Huvudströmbrytare med
automatsäkringar
• Manuell länspump
• Automatisk länspump
• Fast bränsletank
• Navigationsljus
• Topplanterna, löstagbar
• Eluttag 12V
• Regnvattenlänsande
• Beredskap för värmare

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vattenskidbåge
Trimplan med joystick-kontroll
Integrerat kapellgarage
Säte-spölåda
Buster Hotspot WiFi 4G
Offshorestolar 2 st med skyddshuva
Fjädrande stolstativ
Boxar för ankare och rep
Badplattform
Badstege
Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
Brandsläckare

•
•
•
•

Hjälpmotorställning
Monteringsskena för ekolodssensor
Kompass
Låsningsset (låsningsvajer, Abloy-lås 1 st, ennyckelsystem)

TILLBEHÖR
•
•
•
•
•

Akterkapell, tvådelat
Hamnkapell
Wakeboardrack till vattenskidbåge
Säte-förvaringsbox
Dyna till säte-förvaringsbox

•
•
•
•
•

Magnum
M5

FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING
NAVI 12 -paket
NAVI PLUS -paket
CANVAS-paket
Kylskåp
Värmare

FÄRGPANEL

Brown Copper Metallic

OPTION
Färgerna reproduceras så noggrant som är trycktekniskt möjligt.

*De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval,
motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.
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Buster SuperMagnum
Överlägsenhet och detaljer
Buster SuperMagnum för roliga och snabba båtresor
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LÄNGD 7,14 m / BREDD 2,42 m / MOTOREFFEKT 225-300 hk / PERSONER 7

BUSTER 2016
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BUSTER SUPERMAGNUM ÄR RÄTT BÅT FÖR
DEN SOM BARA NÖJER SIG MED DET BÄSTA IN
I MINSTA LILLA DETALJ.
3UHVWDQGDQPHGKNPRWRUQNRPELQHUDWPHGGHÀQDLQQHU
utrymmena garanterar en enastående Busterupplevelse som
LQWHÀQQVLQnJRQDQQDQEnW
7URWV GHQ PD[DGH SUHVWDQGDQ lU 6XSHU0DJQXP I|OMVDP
även i grov sjö. Även när topphastigheten överstiger 50 knop
beter sig vår kronjuvel exemplariskt oavsett lastläge och
väder. Förarens och kartläsarens ergonomiska, justerbara
offshore-säten ger bra stöd i sidled. Den läderklädda tiltratten och det högkvalitativa audiosystemet ger den här urstarka
Bustern även en hel del sportighet.
%XVWHU6XSHU0DJQXPlUE\JJGI|UDWWWnODK|JDKDVWLJKHWHU
och tung last. Räcken och beslag i rostfritt stål är en självklarhet. Det är inte så konstigt att vi klart överträffade våra för-

VlOMQLQJVPnOXQGHUGHQI|UVWDVlVRQJHQPHG6XSHU0DJQXP
Nordiska båtälskare hittade verkligen fartens tjusning bakom
ratten på denna nyhet på föredömligt sätt. I år kanske det är
din tur?

Personer: 7

Vikt (Utan motor): 1100 kg

Bärighet: 575 kg

Motoreffekt: 225 -- 300 hk

Längd: 7,14 m

Rigglängd: XL

Bredd: 2,42 m

Bränsletank: 250 l

Djup: 0,36 m

CE-klass: C

V-botten: 20°

Toppfart: 52 kn*

STANDARDUTRUSTNING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hydraulisk styrning
Tiltratt med läderklädsel
Styrpulpet, vindruta i härdat glas
Vänster pulpet, vindruta i härdat glas
Förvaringsutrymme i pulpeten
Vindrutetorkare, höger
Vindrutetorkare, vänster
Fast mellandörr
Låsbara förvaringsutrymmen (ennyckelsystem)
Fusion audioanläggning (Apple/Mp3
kompatibel)
• LED belysning på däck

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dynset
Vattenskidbåge
Trimplan med joystick-kontroll
Integrerat kapellgarage
Säte-spölåda
Säte-förvaringsbox framför pulpeten
Offshorestolar 2 st med skyddshuva
Fjädrande stolstativ
Boxar för ankare och rep
Badplattform
Badstege
Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål

• Brandsläckare
• Batteribox
• Huvudströmbrytare med
automatsäkringar
• Manuell länspump
• Automatisk länspump
• Fast bränsletank
• Navigationsljus
• Topplanterna, löstagbar
• Eluttag 12V
• Regnvattenlänsande

•
•
•
•
•

Hjälpmotorställning
Monteringsskena för ekolodssensor
Kompass
Bord
Låsningsset (låsningsvajer, Abloy-lås 1 st, ennyckelsystem)

TILLBEHÖR
•
•
•
•
•

Akterkapell, tvådelat
Hamnkapell
Wakeboardrack till vattenskidbåge
Targabåge
Spörack till targa (8 spön)

FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING
NAVI 7 -paket**
NAVI 12 -paket
NAVI PLUS -paket
CANVAS-paket
Elektro-hydraulisk servostyrning
Kylskåp

FÄRGPANEL

Black Pearl Metallic

SuperMagnum

•
•
•
•
•
•

OPTION
Färgerna reproduceras så noggrant som är trycktekniskt möjligt.

*De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval,
motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.
** NAVI 7-paket innehåller standard ekolodsgivare utan SidaVü/DownVü funktionalitet.
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Buster Magnum
Nordens populäraste stora aluminiumbåt
Buster Magnum; maffiga och bekväm
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LÄNGD 6,90 m / BREDD 2,42 m / MOTOREFFEKT 100-225 hk / PERSONER 8

BUSTER 2016
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BUSTER MAGNUM ÄR INTE UTAN ORSAK
BLAND MARKNADENS POPULÄRASTE
MOTORBÅTAR.

UDQGH|YUH\WDQSnNRQVROHQPLQLPHUDUUHÁHNWLRQHUSnYLQGUXtans insida.
%XVWHU0DJQXPOlPSDUVLJI|UPnQJDROLNDVRUWHUVEnWIlUGHU'HQSDVVDUOLNDEUDI|UÀVNHVRPI|UVRPPDUHQVXWÁ\NWHU
till smultronstället. De stora badplattformarna, den bastanta
badstegen samt vattenskidbågen (tillval) är bara några av de
DUJXPHQWVRPKDUJMRUWDWW|YHUO\FNOLJDnJDUHYDOWMXVW
%XVWHU0DJQXPVHGDQGHQODQVHUDGHV

1lU YL ODQVHUDGH GHQ I|UVWD JHQHUDWLRQHQV 0DJQXP 
tyckte många att båten var onödigt stor och effektiv. 20 år
VHQDUHlU%XVWHU0DJQXPIRUWIDUDQGHHQXSSVHHQGHväckande syn på vattnet. Som den mest sålda öppna båten
i sin storleksklass har den blivit en del av miljön både i skärgården och på insjöar. Den garanterar bekväma körförhållanden för upp till åtta personer samtidigt som den är en
DY%XVWHUIDPLOMHQVµYlUVWLQJDUµPHGIDUWUHVXUVHUXSSWLOO
NQRSEHURHQGHSnPRWRU%XVWHU0DJQXPlUGHQDNWLYDEnWmänniskans dröm och det breda motoreffektområdet garanWHUDUDWWGHWÀQQVHQOlPSOLJNRPELQDWLRQI|UDOODlQGDPnO
7URWVGHQPDIÀJDVWRUOHNHQlU%XVWHU0DJQXPHQOlWWEnW
att leva med även under krävande förhållanden. Kapellet,
som nerfällt ryms i det integrerade kapellgaraget, ger skydd
för upp till sex passagerare. De väl tilltagna stuvutrymmena
XQGHUOlWWDUEnWOLYHWRFKJHUElWWUHNRPIRUW'HQDQWLUHÁHNWH

Personer: 8

Vikt (Utan motor): 928 kg

Bärighet: 620 kg

Motoreffekt: 100 -- 225 hk

Längd: 6,90 m

Rigglängd: XL

Bredd: 2,42 m

Bränsletank: 170 l

Djup: 0,36 m

CE-klass: C

V-botten: 20°

Toppfart: 47 kn*

STANDARDUTRUSTNING
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hydraulisk styrning
Styrpulpet, vindruta i härdat glas
Vänster pulpet, vindruta i härdat glas
Förvaringsutrymme i pulpeten
Vindrutetorkare, höger
Fast mellandörr
Låsbara förvaringsutrymmen (ennyckelsystem)
Integrerat kapellgarage
Säte-spölåda

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Säte-förvaringsbox framför pulpeten
Offshorestolar 2 st med skyddshuva
Fjädrande stolstativ
Boxar för ankare och rep
Badplattform
Badstege
Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
Brandsläckare
Batteribox

• Huvudströmbrytare med
automatsäkringar
• Manuell länspump
• Automatisk länspump
• Fast bränsletank
• Navigationsljus
• Topplanterna, löstagbar
• Eluttag 12V
• Regnvattenlänsande

•
•
•
•
•

Targabåge
Spörack till targa (8 spön)
Hjälpmotorställning
Monteringsskena för ekolodssensor
Kompass

• Bord
• Låsningsset (låsningsvajer, Abloy-lås 1 st,
ennyckelsystem)

TILLBEHÖR
•
•
•
•
•

Dynset
Akterkapell, tvådelat
Hamnkapell
Vattenskidbåge
Wakeboardrack till vattenskidbåge

FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING
NAVI 7 -paket**
NAVI 12 -paket
NAVI PLUS -paket
COMFORT-paket
CANVAS-paket
PERFORMANCE-paket
ENTERTAINMENT-paket
Vindrutetorkare, vänster
Kylskåp

FÄRGPANEL

Magnum

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Black Pearl Metallic

OPTION
Färgerna reproduceras så noggrant som är trycktekniskt möjligt.

*De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval,
motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.
** NAVI 7-paket innehåller standard ekolodsgivare utan SidaVü/DownVü funktionalitet.
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Buster XXL
En renodlad sportbåt
Buster XXL: Rymlig, flink, snabb!
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LÄNGD 6,29 m / BREDD 2,17 m / MOTOREFFEKT 90-150 hk / PERSONER 7

BUSTER 2016
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BUSTER XXL ÄR EN ÄKTA SPORTBÅT FÖR
FÖRAREN SOM ÄVEN UPPSKATTAR ATT HA
GOTT OM UTRYMME OMBORD.
Baserad på det berömda XL-skrovet trivs nya XXL bäst i hög
IDUWRFKJURYVM|'HQKlUQ\KHWHQWDUVM|QPMXNWRFKÀQWRFK
den har plats för upp till sju personer plus utrustning. Båtens
öppna och mångsidiga planlösning är som gjord för aktiva
dagar på sjön, oavsett om du är ute med familjen eller på
HQÀVNHWXU
Buster XXL är den minsta båten i sortimentet som har
beslag och räcken i stiligt och lättskött rostfritt stål. Förutom
sportig, är XXL även praktisk – därav de stora lastytorna. Den
här båten är också planerad för att du skall trivas ombord.
Sittbrunnsbordet ökar komforten då du inte är ute och kör.
Buster XXL är strömlinjeformad och har ypperliga köregenskaper. Aktersoffan är rymlig, och det är lätt att röra sig ombord.

Det integrerade kapellgaraget, samt de nya, strömlinjeformade pulpeterna ökar komforten till vardags. Entertainment
paketet i sin tur garanterar att båtfärden går som smort i takt
till din favoritmusik. Nya Buster XXL är en båt för den som
uppskattar både fart och stil.

Personer: 7

Vikt (Utan motor): 710 kg

Bärighet: 535 kg

Motoreffekt: 90 -- 150 hk

Längd: 6,29 m

Rigglängd: XL

Bredd: 2,17 m

CE-klass: C

Djup: 0,30 m

Toppfart: 43 kn*

V-botten: 19°

STANDARDUTRUSTNING
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hydraulisk styrning
Styrpulpet, vindruta i härdat glas
Vänster pulpet, vindruta i härdat glas
Förvaringsutrymme i pulpeten
Vindrutetorkare, höger
Fast mellandörr
Låsbara förvaringsutrymmen (ennyckelsystem)
Integrerat kapellgarage
Offshorestolar 2 st med skyddshuva

•
•
•
•
•
•
•
•

Fjädrande stolstativ
Boxar för ankare och rep
Badplattform
Badstege
Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
Brandsläckare
Batteribox
Huvudströmbrytare med
automatsäkringar

•
•
•
•
•
•

Automatisk länspump
Fast bränsletank
Navigationsljus
Topplanterna, löstagbar
Eluttag 12V
Regnvattenlänsande

•
•
•
•
•
•

Spörack till targa (8 spön)
Säte-förvaringsbox 45 l
Säte-spölåda
Dyna till säte-förvaringsbox 45 l
Dyna till säte-spölåda
Hjälpmotorställning

•
•
•
•

Monteringsskena för ekolodssensor
Kompass
Bord
Låsningsset (låsningsvajer, Abloy-lås 1 st,
ennyckelsystem)

TILLBEHÖR
•
•
•
•
•
•

Dynset
Akterkapell, tvådelat
Hamnkapell
Vattenskidbåge
Wakeboardrack till vattenskidbåge
Targabåge

FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING
NAVI 7 -paket**
COMFORT-paket
CANVAS-paket
PERFORMANCE-paket
ENTERTAINMENT-paket
Vindrutetorkare, vänster
Trimplan med joystick kontroll

FÄRGPANEL

Deep Blue Metallic

XXL

•
•
•
•
•
•
•

OPTION
Färgerna reproduceras så noggrant som är trycktekniskt möjligt.

*De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval,
motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.
** NAVI 7-paket innehåller standard ekolodsgivare utan SidaVü/DownVü funktionalitet.
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Buster XL
Den lilla båten med stora egenskaper
Buster XL är en praktisk allroundbåt
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BUSTER 2016

LÄNGD 5,94 m / BREDD 2,17 m / MOTOREFFEKT 70-115 hk / PERSONER 7

BUSTER 2016

23

24

BUSTER 2016

BUSTER XL ÄR DEN MINSTA AV DE STORA
BUSTRARNA.
Liksom sina storasystrar är XL stilig och stadig, men även ekonomisk i drift. XL lämpar sig såväl för nytta som för nöje. Som
alla Bustrar är XL ett bekymmersfritt val, som med sin sportiga design ger vardagens båtliv ett stänk av lyx.
Buster XL är rätt val för båtentusiasten som uppskattar
detaljer i hög kvalitet men som även lägger stor vikt på driftsekonomi och användbarhet. Vindrutan i glas med torkare ger
ökad komfort och säkerhet. De väl tilltagna förvarsutrymmena och repboxarna gör resandet enkelt även för passaJHUDUQD(17(57$,10(17SDNHWHWVDXGLRVSHODUHJDUDQWHUDU
trivseln även på längre turer.
Buster XL är en av sortimentets populäraste modeller – och
inte utan anledning. Osänkbara och linjerena XL är ett säkert
val för resan till stugan likväl som för en dag på stranden.

De rejäla badplattformarna är som gjorda för att ha kul på!
Det är inte konstigt att XL är en av våra populäraste modeller.
Det förtroende vi har förtjänat är en hederssak för oss.

Personer: 7

Vikt (Utan motor): 620 kg

Bärighet: 535 kg

Motoreffekt: 70 -- 115 hk

Längd: 5,94 m

Rigglängd: L

Bredd: 2,17 m

Bränsletank: 100 l

Djup: 0,30 m

CE-klass: C

V-botten: 19°

Toppfart: 39 kn*

STANDARDUTRUSTNING
•
•
•
•

Hydraulisk styrning
Styrpulpet, vindruta i härdat glas
Vänster pulpet, vindruta i härdat glas
Förvaringsutrymme i pulpeten

• Fast mellandörr
• Låsbara förvaringsutrymmen
(ennyckelsystem)
• Integrerat kapellgarage
• Offshorestolar 2 st med skyddshuva

•
•
•
•
•
•
•
•

Fjädrande stolstativ
Boxar för ankare och rep
Badplattform
Badstege
Räcken
Brandsläckare
Batteribox
Huvudströmbrytare med
automatsäkringar

•
•
•
•
•
•

Automatisk länspump
Fast bränsletank
Navigationsljus
Topplanterna, löstagbar
Eluttag 12V
Regnvattenlänsande

•
•
•
•
•
•

Säte-förvaringsbox 45 l
Säte-spölåda
Dyna till baksäte
Dyna till ryggstöd
Dyna till säte-förvaringsbox 45 l
Dyna till säte-spölåda

•
•
•
•

Hjälpmotorställning
Monteringsskena för ekolodssensor
Kompass
Låsningsset (låsningsvajer, Abloy-lås 1 st,
ennyckelsystem)

TILLBEHÖR
•
•
•
•
•
•

Akterkapell, tvådelat
Hamnkapell
Vattenskidbåge
Wakeboardrack till vattenskidbåge
Targabåge
Spörack till targa (8 spön)

FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING
NAVI 7 -paket**
COMFORT-paket
CANVAS-paket
ENTERTAINMENT-paket
Vindrutetorkare, höger
Vindrutetorkare, vänster
Trimplan med joystick kontroll

FÄRGPANEL

Gun Metal Grey Metallic

XL

•
•
•
•
•
•
•

OPTION
Färgerna reproduceras så noggrant som är trycktekniskt möjligt.

*De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval,
motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.
** NAVI 7-paket innehåller standard ekolodsgivare utan SidaVü/DownVü funktionalitet.
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Buster X
Mångsidiga, moderna Buster
Buster X: en båt som anpassas efter dina önskemål
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BUSTER 2016

LÄNGD 5,25 m / BREDD 2,01 m / MOTOREFFEKT 50-70 hk / PERSONER 7

BUSTER 2016
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BUSTER 2016

BUSTER X ÄR EN MÅNGSIDIG ALL-ROUND BÅT,
SOM KAN ANPASSAS NÄR DINA BEHOV
VARIERAR.
0nQJVLGLJKHWHQJ|UGHQWLOOHQDYYnUDOnQJN|UDUIDYRULWHULVRUtimentet. Buster X, som är registrerad för sju personer, kan
anpassas när du har mer last än vanligt. Alla båtens sitt- och
förvaringsboxar inklusive akterbänkarna kan lätt monteras
ORVV 0HG WLOOlJJVXWUXVWQLQJ NDQ GX VNUlGGDUV\ %XVWHU ; Vn
att den lämpar sig just för dig!
%XVWHU;lUHWW\SSHUOLJWYDOI|UDNWLYÀVNDUHQ'HQVWRUDRFK
rejäla däcksytan gör det lätt att röra sig ombord. De väl tillWDJQDLQQHUXWU\PPHQDJ|UDWWI|UDUHQVÀVNHNRPSLVDURFNVn
U\PVRPERUGVDPWELGUDUWLOOWULYVHOQXQGHUÀVNHW'HWVM|GXJOLJDVNURYHWWDUHUVlNHUWXWlYHQWLOOPHUIMlUUDQÀVNHVWlOlen. De stadiga räcken och halkskyddsbehandlade stegytorna
bidrar till säkerheten ombord.

Buster X har NFB-styrning som ökar komforten. Den underlättar manövrering i synnerhet på längre resor. Den stora, fasta
bränsletanken på 100 liter tar dig längre mellan tankningarna.
Buster X är båten för den som värdesätter en aktiv fritid!

Personer: 7

Vikt (Utan motor): 480 kg

Bärighet: 535 kg

Motoreffekt: 50 -- 70 hk

Längd: 5,25 m

Rigglängd: L

Bredd: 2,01 m

Bränsletank: 100 L

Djup: 0,30 m

CE-klass: C

V-botten: 19°

Toppfart: 31 kn*

STANDARDUTRUSTNING
• NFB-kabelstyrning
• Styrpulpet, vindruta
• Vänster pulpet, vindruta
• Fast mellandörr
• Låsbara förvaringsutrymmen
(ennyckelsystem)
• Integrerat kapellgarage
• Löstagbart baksäte (2x70 l och 1x45 l)

•
•
•
•
•
•
•

Offshorestolar 2 st med skyddshuva
Badplattform
Badstege
Räcken
Brandsläckare
Batteribox
Huvudströmbrytare med
automatsäkringar

•
•
•
•
•
•

Automatisk länspump
Fast bränsletank
Navigationsljus
Topplanterna, löstagbar
Eluttag 12V
Regnvattenlänsande

•
•
•
•
•

Säte-förvaringsbox 45 l
Säte-spölåda
Dyna till säte-förvaringsbox 45 l
Dyna till säte-spölåda
Monteringsskena för ekolodssensor

•
•
•
•

Kompass
Steg, höger
Steg, vänster
Låsningsset (låsningsvajer, Abloy-lås 1 st,
ennyckelsystem)

TILLBEHÖR
•
•
•
•
•

Dynset
Akterkapell, tvådelat
Hamnkapell
Vattenskidbåge
Wakeboardrack till vattenskidbåge

FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING
NAVI 7 -paket**
COMFORT-paket
CANVAS-paket
Trimplan med joystick kontroll

FÄRGPANEL

Black Satin

X

•
•
•
•

OPTION
Färgerna reproduceras så noggrant som är trycktekniskt möjligt.

*De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval,
motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.
** NAVI 7-paket innehåller standard ekolodsgivare utan SidaVü/DownVü funktionalitet.
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Buster Lx
Små kostnader, stort nöje
Buster Lx anpassar sig efter dina behov
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BUSTER 2016

NYHET

LÄNGD 5,13 m / BREDD 1,99 m / MOTOREFFEKT 40-60 hk / PERSONER 6

BUSTER 2016
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BUSTER 2016

BUSTER Lx TILL MÅNGA EGENSKAPER
EN FÖRBÄTTRAD FAVORIT.
,QWHPLQVWI|UDWWGHQNRPELQHUDUÁHUDHJHQVNDSHUVRPPDQ
normalt förväntar sig i en avsevärt större båt. Nya Buster
Lx är den minsta båten i sortimentet med separata stolar.
De kompakta konsolerna med effektivt skyddande wrap
around vindrutor ger vindlä vid behov för upp till fem passagerare. Vid regn ryms fem personer under kapellet.
Det från övriga Buster modeller bekanta integrerade
NDSHOOJDUDJHW ÀQQV QX VRP VWDQGDUG lYHQ L Q\D %XVWHU /[
Kapellgaraget underlättar vardagen och skyddar kapellet från
fukt och UV-strålning när det inte används. Kapellgaragets
lock används för förvaring av lanternmasten. Nya Buster Lx
är snäppet vassare även med hänsyn till körergonomi samt
sjöegenskaper. Den nya skrovgeometrin ger skön gång i alla
I|UKnOODQGHQ0|MOLJKHWHQDWWÁXVKPRQWHUDHQµNDUWSORWWHU
ELGUDUWLOOVlNHUKHWHQRDYVHWWRPGXÀVNDUDQYlQGHU/;VRP
förbindelsebåt eller håller på med vattensport. De mångsidiga förvaringsutrymmena kan skräddarsys enligt behov tack
vare de löstagbara säte- och förvaringsboxarna.
Buster Lx har länge varit en mångsidig, sportig favorit - och
den här nyheten fortsätter traditionen. Den stora fasta bränsletanken på 53 liter, den regnvattenlänsande sittbrunnen,

den nya fören med trappa samt den löstagbara aktersoffan
är ytterligare argument för att försäljningssuccén kommer
att upprepas. Oavsett hur båten används är förarmiljön med
de nya konsolerna och wrap around vindrutorna enastående
skyddad. Det nya fördäcket med inbyggd trappa ökar förvarsutrymmen och underlättar lastning samt ombord- och avstigning. Det passar heller inte båtens själ att ligga i hamn - rätt
utrustad ger Buster Lx den aktiva båtägaren alla möjligheter
att förlänga båtsäsongen.

Personer: 6

Vikt (Utan motor): 440 kg

Bärighet: 460 kg

Motoreffekt: 40 -- 60 hk

Längd: 5,13 m

Rigglängd: L

Bredd: 1,99 m

Bränsletank: 53 l

Djup: 0,29 m

CE-klass: C

V-botten: 16°

Toppfart: 30 kn*

STANDARDUTRUSTNING
•
•
•
•
•

NFB-kabelstyrning
Styrpulpet, vindruta
Vänster pulpet, vindruta
Fast mellandörr
Låsbara förvaringsutrymmen
(ennyckelsystem)
• Integrerat kapellgarage
• Löstagbart baksäte

•
•
•
•
•
•
•
•

Offshorestolar 2 st med skyddshuva
Badplattform
Badstege
Räcken
Brandsläckare
Batteribox
Automatisk länspump
Fast bränsletank

• Huvudströmbrytare med
automatsäkringar
• Navigationsljus
• Topplanterna, löstagbar
• Eluttag 12V
• Regnvattenlänsande

•
•
•
•
•
•

Säte-spölåda
Dyna till baksäte, större
Dyna till baksäte, mindre
Dyna till ryggstöd
Dyna till säte-förvaringsbox 45 l
Dyna till säte-spölåda

•
•
•
•

TILLBEHÖR
•
•
•
•
•
•

Dynset
Akterkapell, tvådelat
Hamnkapell
Vattenskidbåge
Wakeboardrack till vattenskidbåge
Säte-förvaringsbox 45 l

Handtag i fören, höger
Monteringsskena för ekolodssensor
Kompass
Låsningsset (låsningsvajer, Abloy-lås 1 st,
ennyckelsystem)

FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING

FÄRGPANEL

Lx

• NAVI 7 -paket**
• COMFORT-paket
• CANVAS-paket

Black Satin

OPTION
Färgerna reproduceras så noggrant som är trycktekniskt möjligt.

*De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval,
motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.
** NAVI 7-paket innehåller standard ekolodsgivare utan SidaVü/DownVü funktionalitet.
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Buster L
L som i Långkörare
Buster L - Nordens populäraste båt. Utan tvivel
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BUSTER 2016

NYHET

LÄNGD 5,13 m / BREDD 1,99 m / MOTOREFFEKT 30-50 hk / PERSONER 6

BUSTER 2016
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BUSTER 2016

BUSTER L ÄR KANSKE VÅR VIKTIGASTE NYHET
INFÖR SÄSONGEN 2016.
Nya Buster L är kanske vår viktigaste nyhet inför säsongen
2016. Eftersom det är frågan om en modell som i åratal toppat försäljningsstatistiken har vi storsatsat på utvecklingen
av den. Vi har ytterligare förbättrat sjödugligheten, mångsidigheten, förvaringsutrymmena och funktionaliteten för båtens
vardag. Liksom sin föregångare lämpar sig nya Buster L ypperOLJWI|UXWÁ\NWHUÀVNHVDPWWUDQVSRUWHU%nWHQKDUQXInWWHWW
integrerat kapellgarage, nya ergonomiska konsoler samt wrap
around vindrutor som effektivt skyddar från vind, regn och
VWlQN.RQVROHQlUGHVLJQDGI|UÁXVKPRQWHULQJDYHQµNDUWplotter. Samtidigt är den ergonomiskt optimerad för både sittande och stående körställning. Vid förarens säte märker du
att utrymmet har ökat, så att även storväxta personer sitter
bekvämt med regnstället på. Det nya skrovet minskar också
planingströskeln, i synnerhet med tungt lastad båt.
Du kan få nya Buster L med traditionell dubbelkonsolvariant (L2), då passagerarna på bakbänken får fullt skydd av
vindrutorna samt den fasta mellandörren (tillbehör). I dubbelkonsolversionen får du upp till tre passagerare med bagage
skydd under kapellet om det regnar. Om du däremot vill maximera fri durkyta är enkelkonsolversionen (L1) ditt val, med
rikligt utrymme för transport av diverse last. Den nya, löstagEDUDDNWHUVRIIDQP|MOLJJ|UlYHQDNWLYWÀVNH2PGXPRQWHUDU
loss aktersoffan och lämnar den iland blir akterhörnen lediga
arbetsytor. Det integrerade kapellgaraget rymmer kapellet

Sn/PHGDQGHWNDQDQYlQGDVI|UVWXYQLQJDYÀVNHVS|SDGdel och annan utrustning på L1. På båda modellerna förvaras
ODQWHUQPDVWHQLQQDQI|UORFNHWSnNDSHOOJDUDJHW0HUI|UYDringsutrymme får du i och med den valbara spöboxen samt
säte- och förvaringsboxen som placeras framför konsolen.
Buster planerar alla båtar för maximal flexibilitet och
anpassningsförmåga. Tack vare den löstagbara akterbänken och de löstagbara sitt- och förvaringsboxarna kan nya
Buster L efter behov vara antingen en säker och rymlig förbindelsebåt, en sportbåt för sommarutfärder eller en renodlad
fraktbåt. De förbättrade sjöegenskaperna ger även en känsla
av trygghet när vädret blir sämre. Den helt nya fören med
trappa ger mera stuvutrymme samtidigt som den underlättar
ombord- och avstigning samt lastning. Nya Buster L är skapad
I|UDWWlUYDWLWHOQµNODVVYLQQDUHµIUnQVLQI|UHWUlGDUH

Personer: 6

Vikt (Utan motor):

Bärighet: 460 kg

390 kg (L1), 420 kg (L2)

Längd: 5,13 m

Motoreffekt: 30 -- 50 hk

Bredd: 1,99 m

Rigglängd: L

Djup: 0,29 m

CE-klass: C

V-botten: 16°

Toppfart: 27 kn*

STANDARDUTRUSTNING
•
•
•
•
•
•

NFB-kabelstyrning
Styrpulpet, vindruta
Vänster pulpet, vindruta (L2)
Låsbara förvaringsutrymmen (ennyckelsystem)
Integrerat kapellgarage
Löstagbart baksäte

•
•
•
•
•
•

Säte-förvaringsbox 45 l (L1 1 st / L2 2 st)
Badplattform
Badstege
Räcken
Brandsläckare
Navigationsljus

TILLBEHÖR
Dynset
Akterkapell (L2)
Hamnkapell
Vattenskidbåge
Wakeboardrack till vattenskidbåge
Fast mellandörr (L2)
Säte-förvaringsbox 45 l
Säte-spölåda
Dyna till baksäte, större

FÄRGPANEL

Huvudströmbrytare med automatsäkringar
Batteribox
Automatisk länspump
Topplanterna, löstagbar
Eluttag 12V
Regnvattenlänsande

FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING
•
•
•
•
•
•
•
•

Dyna till baksäte, mindre
Dyna till ryggstöd
Dyna till säte-förvaringsbox 45 l
Dyna till säte-spölåda
Handtag i fören, höger
Monteringsskena för ekolodssensor
Kompass
Låsningsset (låsningsvajer, Abloy-lås 1 st,
ennyckelsystem)

• NAVI 7 -paket**
• COMFORT-paket
• CANVAS-paket (L2)

L2

L1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Navy Blue Satin

OPTION
Färgerna reproduceras så noggrant som är trycktekniskt möjligt.

*De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval,
motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.
** NAVI 7-paket innehåller standard ekolodsgivare utan SidaVü/DownVü funktionalitet.
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Buster M
En begåvad Mångsysslare
M som i mångfunktionell
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BUSTER 2016

LÄNGD 4,80 m / BREDD 1,85 m / MOTOREFFEKT 30-40 hk / PERSONER 5
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BUSTER 2016

BUSTER M LÄMPAR SIG PERFEKT FÖR STUGAN
OCH EN LUGN FISKETUR.
)|UHJnHQGHPRGHOOHQDY%XVWHU0EOHYHQSRSXOlUIDPLOMHEnW
tack vare sin enkelhet och överlägsna driftsekonomi. Vi har
I|UlGODWGHVVDHJHQVNDSHU\WWHUOLJDUH%XVWHU0lUYlOXWUXVtad för sin storlek. De omfattande utrustningspaketen samt
tillvalen gör att du kan skräddarsy båten efter dina behov. Nya
0KDUXWU\PPHI|ULQIlOOGPRQWHULQJDYNDUWSORWWHU6DPWLGLJW
har körergonomin förbättrats tack vare ergonomisk placering
av kontroller, instrument samt kompass. Fiskarna uppskattar
även det integrerade kapellgaraget - vilket är ovanligt på en
båt i denna storleksklass. Akterbänken kan enkelt monteras
ORVVI|U\WWHUOLJDUHXWU\PPHXQGHUÀVNHIlUGHQ.DSHOOJDUDJHW
NDQlYHQDQYlQGDVVRPVS|ER[0HUDVWXYXWU\PPHKLWWDUGX
i säten samt i den skilda spöboxen som fås som tillval.
De nya konsolerna samt wrap around windrutan ger förarPLOM|Q\SSHUOLJWVN\GG1\D%XVWHU0InVLGXEEHOVDPWPLWWNRQVROYHUVLRQ3n0InUGXVRPWLOOYDOHQIDVWWYnGHODGG|UU
mellan konsolerna som gör färden ännu behagligare. Under

kapellet reser tre personer bekvämt skyddade från regn och
stänk. Kapellgaraget förlänger kapellets livstid och underlättar användningen. De förbättrade köregenskaperna garanteUDUHQEHKDJOLJIlUGI|UDOODRPERUG%XVWHU0lUHQHQDVWnende bekväm och mångsidig familjebåt.

Personer: 5

Vikt (Utan motor):

Bärighet: 385 kg

335 kg (Mcc), 355 kg (M2)

Längd: 4,80 m

Motoreffekt: 30 -- 40 hk

Bredd: 1,85 m

Rigglängd: L

Djup: 0,27 m

CE-klass: C

V-botten: 17,5°

Toppfart: 27 kn*

STANDARDUTRUSTNING
•
•
•
•

Kabelstyrning
Styrpulpet, vindruta
Vänster pulpet, vindruta (M2)
Låsbara förvaringsutrymmen
(ennyckelsystem)
• Integrerat kapellgarage
• Löstagbart baksäte

•
•
•
•
•
•
•

Säte-förvaringsbox 45 l, 1 st (Mcc)
Säte-förvaringsbox 45 l, 2 st (M2)
Badplattform
Badstege
Räcken
Brandsläckare
Batteribox

TILLBEHÖR

FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING
•
•
•
•
•

Säte-förvaringsbox 45 l
Säte-spölåda
Dyna till säte-förvaringsbox 45 l
Dyna till säte-spölåda
Låsningsset (låsningsvajer, Abloy-lås 1 st,
ennyckelsystem)
• Targabåge (Mcc)

FÄRGPANEL

• NAVI 7 -paket**
• COMFORT-paket
• CANVAS-paket (M2)

Mcc

Dynset
Akterkapell (M2)
Hamnkapell
Vattenskidbåge
Fast mellandörr (M2)
Monteringsskena för ekolodssensor
Kompass

M2

•
•
•
•
•
•
•

• Huvudströmbrytare med
automatsäkringar
• Automatisk länspump
• Navigationsljus
• Topplanterna, löstagbar
• Eluttag 12V
• Regnvattenlänsande

Black Satin

OPTION
Färgerna reproduceras så noggrant som är trycktekniskt möjligt.

*De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval,
motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.
** NAVI 7-paket innehåller standard ekolodsgivare utan SidaVü/DownVü funktionalitet.

BUSTER 2016

41

Buster S, Scc
Bra båtar för sommarnöjet
Buster S/Scc – härliga småbåtar för transport och fiske
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LÄNGD 4,61 m / BREDD 1,88 m / MOTOREFFEKT 20-30 hk / PERSONER 4

BUSTER 2016
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BUSTER 2016

BUSTER S / Scc ÄR FAMILJENS SMÅ
SLITVARGAR.
'HOlPSDUVLJXWPlUNWI|UWLOOH[HPSHOLQVM|ÀVNH7DFNYDUHVLQ
optimerade design är de lättdrivna även med små motorer på
20–30 hk. Vill du lägga nät kan båtarna även ros. Dessa systermodeller är för dig som uppskattar säkerhet och stabilitet
utan onödiga krusiduller.
Syskonen är ytterst rymliga och stabila med tanke på sin
storlek. Scc känns som en betydligt större båt tack vare layouten. S-modellen i sin tur har mittoften för passagerare som
VWDQGDUG%HNYlPOLJKHWHQNDQPD[DVPHG&20)257SDNHWHWV
PDIÀJDG\QRU%nGDPRGHOOHUQDKDU%XVWHUVEHNDQWDURWDWLRQVIRUPDGHSXOSHW6FFNDQlYHQN|UDVVWnHQGHHQNODUI|UGHO
i grov sjö eller vid dålig sikt.

Buster S och Scc är båtar för alla väder. Båda modellerna
kan köras under körkapellet som fås som tillval. De låsbara
förvaringsutrymmena bidrar till säkerheten för utrustningen
ombord.

Personer: 4

Vikt (Utan motor):

Bärighet: 310 kg

259 kg (S), 280 kg (Scc)

Längd: 4,61 m

Motoreffekt: 20-30 hk

Bredd: 1,88 m

Rigglängd: L

Djup: 0,19 m

CE-klass: C

V-botten: 15°

Toppfart: 25 kn*

STANDARDUTRUSTNING
•
•
•
•

Kabelstyrning
Styrpulpet, vindruta
Löstagbar mittbänk (S)
Räcken

• Batteribox
• Huvudströmbrytare med
automatsäkringar
• Automatisk länspump

• Topplanterna, löstagbar
• Eluttag 12V
• Säte-förvaringsbox 45 l (Scc)

•
•
•
•

• Låsningsset (låsningsvajer, Abloy-lås 1 st,
ennyckelsystem) (Scc)

TILLBEHÖR
Targabåge (Scc)
Handtag i fören, vänster
Monteringsskena för ekolodssensor
Kompass

Scc

Körkapell/hamnkapell (S)
Låsningsset (låsningsvajer, Abloy-lås 3 st) (S)
Dynset
Hamnkapell (Scc)

S

•
•
•
•

*De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval,
motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.
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Buster S Fish
Den perfekta fiskebåten
Den nya, lätthanterliga pulpetbåten Buster S Fish - särskilt utvecklad
för spinnfiske och vertikalfiske

LÄNGD 4,61 m / BREDD 1,88 m / MOTOREFFEKT 20-30 hk / PERSONER 3
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NYHET

BUSTER S FISH ÄR FISKARNAS FAVORIT
I BUSTER-FAMILJEN.
Den lämpar sig lika bra för insjöar som för kustområden.
Tack vare den unika skrovutformningen är den lättkörd med
de bränslesnåla motorerna i storleksklassen 20-30 hk. Som
WLOOYDOÀQQVKMlOSPRWRUPRQWHUDGSnI|UGlFN0HGNDQPDQ
In 6 )LVK DWW VWDQQD Sn VWlOOHW XQGHU ÀVNHW HOOHU RP NDUWplottern gör det möjligt) köra en förutbestämd rutt. Tack vare
GHVVDHJHQVNDSHUNDQGXNRQFHQWUHUDGLJKHOWSnÀVNHW'HQ
KlUEnWHQlUSODQHUDGI|UGLJVRPYlUGHVlWWHUÀVNHVWXQGHU
ombord i en båt som tål hård användning och krävande
omständigheter.
S Fish är för sin storlek både rymlig och stabil. De täckta
fördäcken och den upphöjda planlösningen på akterdäck har
JRWWRPI|UYDULQJVXWU\PPHVDPWVlNUDDUEHWV\WRUI|UÀVNDUHQ
De mångsidiga förvaringsutrymmena gör det möjligt att instalOHUDHQÀVNVXPSPHGV\UHWLOOI|UVHORFKLQWHJUHUDGHI|UYDUVER[DULSODVW6)LVKKDUWYnPRQWHULQJVSODWVHUI|UÀVNHVWRODU
en i aktern och en annan på fördäck. Som standard kommer
EnWHQPHGHQO|VWDJEDUÀVNHVWRORFKVWDWLY'HQDQGUDVWR-

OHQlUWLOOYDO6S|ER[HQU\PPHUÀVNHNODUDIRWVVS|Q'HQ
bekanta Buster pulpeten kan även fås med vindruta.
%XVWHU6)LVKlUÀVNHEnWHQI|UDOODYlGHU'HQYlOEHSU|YDGH
skrovgeometrin från Buster S är oslagbar i den här storleksklassen. De låsbara förvaringsutrymmena möjliggör säker förvaring av utrustning. Tack vare den låga totalvikten kan båten
släpas med obromsad trailer bakom en vanlig personbil.

Personer: 3

Vikt (Utan motor): 300 kg

Bärighet: 310 kg

Motoreffekt: 20 -- 30 hk

Längd: 4,61 m

Rigglängd: L

Bredd: 1,88 m

CE-klass: C

Djup: 0,20 m

Toppfart kn: 24 kn*

V-botten: 15°

STANDARDUTRUSTNING
•
•
•
•

Kabelstyrning
Styrpulpet
Fiskestol, 2 monteringställen
Räcken

• Batteribox
• Huvudströmbrytare med automatsäkringar
• Automatisk länspump

• Topplanterna, löstagbar
• Eluttag 12V
• Monteringsskena för ekolodssensor

•
•
•
•
•
•
•

Vindruta
Fiskestol
Syretillförande fisksump
Sidoräcken i fören
Motorfäste i fören
Kompass
Låsningsset (låsningsvajer, Abloy-lås 3 st)

S Fish

TILLBEHÖR

FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING
• Frontmonterad elektrisk motor, Motorguide Xi5

*De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval,
motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.
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Buster XS, XSr
Praktiska bruksbåtar för hela familjen
Buster XS/XSr - hållbara, säkra, lättskötta båtar för det lilla båtlivet

48
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LÄNGD 4,15 m / BREDD 1,65 m / MOTOREFFEKT 6-20 hk / PERSONER 4

BUSTER 2016
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BUSTER XS SAMT SYSTERMODELLEN
XSr MED STYRPULPET ÄR SYNNERLIGEN
LÄMPADE FÖR DET LILLA BÅTLIVET.
Hållbarhet, manövrerbarhet samt den säkra, osänkbara konstruktionen garanterar att även en nybörjare kan ge sig ut
till sjöss utan oro. Båtarna är godkända för fyra passagerare
med bagage.
Tack vare sin robusta konstruktion och år av målmedveten
produktutveckling beter sig båtarna konsekvent i alla väder.
Även en ovan förare har lätt att angöra en brygga eller göra
ett strandhugg. Halkskydd på fördäck samt handtag i för och
akter bidrar till säker rörlighet ombord, samt i synnerhet vid
på- och avstigning. De låsbara förvaringsutrymmena skyddar
din utrustning. Vattenavvisande skumbeklädnad på bänkarna
bidrar till komforten.
Buster XS och XSr är våra okomplicerade bruksbåtar. De
kräver inte registrering (Finland, red. anm.) Det slitstarka skro-

vet kräver bara färskvattentvätt nu och då. Båtarna är lätta
att hantera till sjöss och på land. De 160 kg tunga båtarna
kan lätt släpas på obromsad trailer bakom vilken personbil
som helst.

Personer: 4

Vikt (Utan motor):

Bärighet: 310 kg

161 kg (XS), 166 kg (XSr)

Längd: 4,15 m

Motoreffekt: 6-20 hk

Bredd: 1,65 m

Rigglängd: S/L (XS) L (XSr)

Djup: 0,18 m

CE-klass: D

V-botten: 10°

Toppfart: 24 kn*

XS

STANDARDUTRUSTNING
•
•
•
•
•
•

Manuell länspump (XS)
Kabelstyrning (XSr)
Styrpulpet, vindruta (XSr)
Batteribox (XSr)
Huvudströmbrytare med automatsäkringar (XSr)
Automatisk länspump (XSr)

XSr

TILLBEHÖR
• Körkapell/hamnkapell
• Styrpulpet, vindruta (inkl. styranordning,
ratt och styrkabel) (XS)
• Akterräcken
• Sidoräcken
• Adapter för att ändra rigglängden (XS)
• Låsningsset (låsningsvajer, Abloy-lås 3 st)

*De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval,
motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.
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Buster Mini
En Buster även för familjens minsta
Buster Mini är lättdriven för hand eller med motor

LÄNGD 3,88 m / BREDD 1,49 m / MOTOREFFEKT 2-8 hk / PERSONER 3

52
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BUSTER MINI ÄR EN ÄKTA LITEN ALUMINIUMBÅT,
SOM LÄMPAR SIG FÖR VEM SOM HELST;
ANTINGEN MED MOTOR ELLER ROENDES.
Du kan välja mellan åror, elmotor och förbränningsmotor.
%XVWHU0LQLYlJHUHQGDVWNJYLQWHUI|UYDULQJHQNDQGX
À[D VMlOY PHG DWW YlQGD EnWHQ XSS RFK QHU Sn VWUDQGHQ
2VlQNEDUD 0LQL lU HQ VlNHU DOXPLQLXPEnW lYHQ L RHUIDUQD
händer.
%XVWHU 0LQL OlPSDU VLJ I|U VRPPDUQ|MH ÀVNH PLQGUH
transporter eller hjälpreda till en större Buster. Regn stör inte
heller – tack vare det unika Easy Bail (pat pend) tömningssystemet kan du under motorgång i planingshastighet tömma
regn- och slagvatten genom att enkelt vända på Easy Bail
KDQGWDJHW-lPI|UWPHGHQJODVÀEHUHOOHU$%6EnWLVDPPD
VWRUOHNlU0LQLGHWPHVWEHN\PPHUVIULDYDOHW
7URWVDWW%XVWHU0LQLlUPLQVWLQJHQLVRUWLPHQWHWWUDQVSRUterar den tre personer med bagage i sitt överraskande rymliga innandöme. Tre skumbeklädda tofter garanterar komfor-

WDEODIlUGHUlYHQLOnQJVDPPDUHKDVWLJKHWHU%XVWHU0LQLlU
nämligen den enda båten i sortimentet som även planerats
DWWURVPHGnURU%XVWHU0LQLNDQOlWWO\IWDVDYWYnIXOOYX[QD
och kan med fördel transporteras bakom vanlig personbil
på obromsad trailer.

Personer: 3

Vikt (Utan motor): 104 kg

Bärighet: 235 kg

Motoreffekt: 2-8 hk

Längd: 3,88 m

Rigglängd: L

Bredd: 1,49 m

CE-klass: D

Djup: 0,18 m

Toppfart: 17 kn*

V-botten: 10°

TILLBEHÖR

Mini

• Roddset (ett par åror samt klykor)
• Ställning för kortriggad motor
• Hamnkapell

*De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval,
motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.
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Buster Cabin E
Skärgårdsjeep med övernattningsmöjlighet
Buster Cabin E tar dig fram i alla väder under alla årstider
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LÄNGD 6,92 m / BREDD 2,43 m / MOTOREFFEKT 115-250 hk / PERSONER 8
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BUSTER CABIN E ÄR RÄTT VAL ÄVEN FÖR DIG
SOM INTE ENBART SER BÅTEN SOM
ETT FÄRDMEDEL.
Buster Cabin E har tagits fram för båtförare som kör långt och
länge och som tillbringar mer tid i båten än vad en genomsnittlig tur till sommarstugan tar. Den rymliga kabinen gör att
upp till åtta personer kan färdas tryggt och torrt. Vid övernattQLQJVRYHUWYnÀVNHNRPSLVDUEHNYlPWL&DELQ(Q
0HGWDQNHSnGHWK|JDDQWDOHWSDVVDJHUDUHKDULQQHUXWrymmena i Buster Cabin E planerats omsorgsfullt. Glastaket
samt den stora panoramaluckan kombinerat med den milda
LED-belysningen gör båtåkandet behagligt både dag och natt.
De stora rutorna ger obruten panoramasikt åt alla håll. Även
ljudisoleringen är på topp. Cabin E är en av Busters tystaste
EnWDU 0HG WDQNH Sn ÀVNHUHVRU Sn K|VWHQ KDU lYHQ EnWHQV
utebelysning planerats ändamålsenligt. På natten förvandlas
chaufförens och kartläsarens sitsar med några enkla handgrepp till fullängdskojer.
Buster Cabin E är förbindelsebåten för alla väder. Den är
OlWWN|UGlYHQLJURYVM|&DELQ(QlUWHVWDGI|UP\QGLJKHWV-

bruk och har ett nytt skrov med fylligare för, djupare v-botten
samt tjockare 5 mm bottenplåt, vilket gör båten lämplig även
för användning utomskärs. Tack vare det optimala aluminiumVNURYHWlU&DELQ(QHWWVWDELOWRFKVlNHUWDUEHWVUHGVNDSI|U
alla förhållanden. Det breda motoreffektområdet från 115 till
250 hk ger dig olika alternativ beroende på behov.

Personer: 8

Vikt (Utan motor): 1185 kg

Bärighet: 855 kg

Motoreffekt: 115 -- 250 hk

Längd: 6,92 m

Rigglängd: XL

Djup: 0,35 m

Bränsletank: 240 l

V-botten: 21°

CE-klass: C

Bredd: 2,43 m

Toppfart: 45 kn*

STANDARDUTRUSTNING
•
•
•
•
•

Hydraulisk styrning
Tiltratt
Vindrutetorkare, höger
Vindrutetorkare, vänster
Dörr till kabinen för, gliddörr akter,
lås med ennyckelsystem
• LED belysning på däck
• Matta
• Trimplan

•
•
•
•
•
•
•
•

Säten med bäddmekanism
Fjädrande stolstativ
Bad-/arbetsplattform
Badstege
Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
Brandsläckare
Batteribox
Huvudströmbrytare med automatsäkringar

•
•
•
•
•
•
•
•

Manuell länspump
Automatisk länspump
Fast bränsletank
Navigationsljus
Topplanterna, ihopfällbar
Eluttag 12V
Regnvattenlänsande
Beredskap för bogpropeller

• Yttre styrplats (kompatibel med Yamaha
mekaniskt reglage)
• Yttre styrplats (kompatibel med Yamaha
elektroniskt reglage)
• Dubbelbatterisystem (kablar och kopplingar,
utan batterier)

•
•
•
•

Strålkastare 2 st
Värmare
Bogpropeller
Springknapar rostfritt stål

FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING
•
•
•
•
•
•
•

NAVI 12 -paket
NAVI PLUS -paket
RADAR-paket
COMFORT-paket
CANVAS-paket
ENTERTAINMENT-paket
Targabåge

•
•
•
•
•
•

Akterkapell
Mörkläggningsgardiner
Hjälpmotorställning
Monteringsskena för ekolodssensor
Kompass
Låsningsset (låsningsvajer, Abloy-lås 1
st, ennyckelsystem)

Cabin E

TILLBEHÖR

*De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval,
motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.

BUSTER 2016

57

Buster Magnum E
Den kungliga familjens nyaste medlem
Buster Magnum E - ett modernt val för designmedvetna
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NYHET

LÄNGD 6,43 m / BREDD 2,47 m / MOTOREFFEKT 150-225 hk / PERSONER 8
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BUSTER MAGNUM E PEKAR MED
HELA HANDEN UTAN KOMPROMISSER.
Vi har fokuserat hela vår 50-åriga erfarenhet, kombinerad
PHGLQVLNWHUQDYLInWWJHQRPGH%XVWHU0DJQXPYLKDU
E\JJWI|UDWWLQWURGXFHUDHQQ\YlUGLJPHGOHPPHGJODVÀberdäck till aluminiumbåtarnas kungliga familj. Innovationer
som en mellandörr mellan konsolerna som hanteras med
enhandsgrepp, klassens överlägset största badplattform,
snabb självlänsning samt unika lösningar som förenklar pasVDJHQLI|URFKDNWHUJ|U0DJQXP(XQLNLVLQVWRUOHNVNODVV
De fräcka linjerna tilltalar vänner av estetik och design.
,QVSLUHUDGH DY IUDPJnQJHQ PHG 0DJQXP 0 KDU Q\D
%XVWHU0DJQXP(InWWHWWKHOWQ\WWVSRUWLJWPHQVlNHUWRFK
samtidigt exceptionellt sjödugligt skrov. Djup V-vinkel i aktern,
fyllig för, samt låg tyngdpunkt bidrar till lysande köregenskaper utan att för den skull göra båten rank vid bryggan.
Ett lätt totaldeplacement och optimal viktplacering i längsled
bidrar till den sportiga känslan i skrovet. Sjöegenskaperna är
i toppklass, aggressiva girar genomförs smidigt och skrovet
tar grov sjö enastående mjukt och stumt. Allt detta bidrar till
en njutningsfylld körupplevelse. Det breda motoreffektområdet (150-225 hk) gör det möjligt att skräddarsy ett lämpligt
båt- och motorpaket oavsett om tyngdpunkten ligger på rent
nöje, ekonomiska skärgårdsturer eller fartfylld vattensport.
)|UXWRPDWWGHQlUVQ\JJlUQ\D0DJQXP(lYHQSUDNWLVN
7RWDOWÀQQVGHW|YHUOLWHUI|UYDULQJVXWU\PPHPHUlQ

dubbelt så mycket som i en normal stor SUV. Den största
GHOHQDYYRO\PHQÀQQVOlWWWLOOJlQJOLJXQGHUGXUNHQLNRQVRlerna samt under aktersoffan. Ombordstigningen är exceptionellt genomtänkt både via fören och via akterns enorma
badplattform med den geniala porten i aktersoffans ryggstöd.
0HOODQG|UUHQPHOODQNRQVROHUQDKDUYLRFNVnXSSIXQQLWSn
Q\WW EnGD G|UUKDOYRUQD |SSQDV RFK VWlQJV PHG HQKDQGVJUHSSWDFNYDUHHQJHQLDOPHNDQLVP0DJQXP(KDUGHVLJnats för att Du skall trivas ombord. Bordet, som kan enkelt
stuvas undan när du kör, fungerar som underhållningscentrum i hamnen. Kylskåpet (tillbehör) håller mat och dryck
YLG|QVNDGWHPSHUDWXUXQGHUUHVDQ1\D0DJQXP(I|UGHW
stilfulla båtlivet.

Personer: 8

Vikt (Utan motor): 1050 kg

Bärighet: 795 kg

Motoreffekt: 150 -- 225 hk

Längd: 6,43 m

Rigglängd: XL

Bredd: 2,47 m

Bränsletank: 240 l

Djup: 0,37 m

CE-klass: C

V-botten: 21°

Toppfart: 46 kn*

STANDARDUTRUSTNING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hydraulisk styrning
Tiltratt
Styrpulpet, vindruta i härdat glas
Vänster pulpet, vindruta i härdat glas
Vindrutetorkare, höger
Vindrutetorkare, vänster
Fast mellandörr
Låsbara förvaringsutrymmen (ennyckelsystem)
Fusion audioanläggning (Apple/Mp3 kompatibel)
Dynset

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vattenskidbåge
Akterkapell
Trimplan med joystick-kontroll
Integrerat kapellgarage
Säte-spölåda
Offshorestolar 2 st med skyddshuva
Fjädrande stolstativ
Boxar för ankare och rep
Badplattform
Badstege

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
Brandsläckare
Batteribox
Huvudströmbrytare med automatsäkringar
Manuell länspump
Automatisk länspump
Fast bränsletank
Navigationsljus
Topplanterna, löstagbar
Eluttag 12V
Snabbdränerande sittbrunn

TILLBEHÖR
Hamnkapell
Monteringsskena för ekolodssensor
Kompass
Bord
Låsningsset (låsningsvajer, Abloy-lås 1 st,
ennyckelsystem)

FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING
•
•
•
•
•
•

NAVI 12 -paket
NAVI PLUS -paket
Golvmattor
Teakdäck
Elektro-hydraulisk servostyrning
Kylskåp

FÄRGPANEL

Liquid Copper

Magnum E

•
•
•
•
•

OPTION

Steel Blue Metallic
Färgerna reproduceras så noggrant som är trycktekniskt möjligt.

*De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval,
motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.
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Buster XLe
Klassens rymligaste båt med glasfiberdäck
och aluminiumskrov
Buster XLe är en rymlig och snygg splitterny Buster E!
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BUSTER 2016

LÄNGD 5,80 m / BREDD 2,25 m / MOTOREFFEKT 60-100 hk / PERSONER 7

BUSTER 2016
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BUSTER XLe ÄR BUSTER E-SERIENS FÖRSTA
BÅT BASERAD PÅ DET KRITIKERROSADE
BUSTER XL SKROVET.
XLe kombinerar sex decenniers erfarenhet av aluminiumskrov
med ett estetiskt formspråk – mångsidighet och ändamålsenlighet icke att förglömma. Den stadiga vindrutan och
den fasta mellandörren skyddar passagerarna från drag och
stänk, samtidigt som det integrerade kapellgaraget gör livet
till sjöss enklare.
Buster XLe är rätt val för dem som värdesätter mångsidighet men också är måna om driftsekonomi och utseende.
Vindrutan i glas med torkare bidrar till komfort och säkerhet.
Ett mycket tyst skrov, gedigna förvarsutrymmen samt repboxar gör båtturen till en fröjd även för passagerarna. Durken
med halkskydd är praktisk både för sommarstugeägare och
ÀVNDUH
0RWRUHIIHNWRPUnGHWSn;/HlUXQLNWEUHWW'HQVWRUDIDVWD
bränsletanken på 138 liter ger en ovanlig frihet att välja mel-

lan optimerad driftsekonomi eller maxad prestanda. Beslag
i rostritt stål och en väl tilltagen standardutrustningsnivå tar
YnUWO|IWHµ(WW%HN\PPHUVIULWW9DOµWLOOHQKHOWQ\VWLONODVVLRFK
med Buster E-serien!

Personer: 7

Vikt (Utan motor): 695 kg

Bärighet: 535 kg

Motoreffekt: 60 -- 100 hk

Längd: 5,80 m

Rigglängd: L

Bredd: 2,25 m

Bränsletank: 138 l

Djup: 0,40 m

CE-klass: C

V-botten: 19°

Toppfart: 36 kn*

STANDARDUTRUSTNING
•
•
•
•
•
•
•

Hydraulisk styrning
Tiltratt
Styrpulpet, vindruta i härdat glas
Vänster pulpet, vindruta i härdat glas
Vindrutetorkare, höger
Fast mellandörr
Låsbara förvaringsutrymmen
(ennyckelsystem)
• Dynset

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akterkapell
Trimplan med joystick-kontroll
Integrerat kapellgarage
Säte-spölåda
Offshorestolar 2 st med skyddshuva
Boxar för ankare och rep
Badstege
Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
Brandsläckare

• Batteribox
• Huvudströmbrytare med
automatsäkringar
• Automatisk länspump
• Fast bränsletank
• Navigationsljus
• Topplanterna, löstagbar
• Eluttag 12V
• Regnvattenlänsande

•
•
•
•
•

Hamnkapell
Vattenskidbåge
Monteringsskena för ekolodssensor
Kompass
Låsningsset (låsningsvajer, Abloy-lås 1 st,
ennyckelsystem)

XLe

TILLBEHÖR

FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING
• NAVI 7 -paket**

*De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval,
motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.
** NAVI 7-paket innehåller standard ekolodsgivare utan SidaVü/DownVü funktionalitet.
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Buster Le
Gott om utrymme
Kompromisslös stil i ett kompakt paket
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LÄNGD 5,07 m / BREDD 2,05 m / MOTOREFFEKT 50-70 hk / PERSONER 6
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BUSTER Le BASERAR SIG PÅ BUSTER L
SKROVET, SOM HAR VUNNIT SINA MERITER
FRÅN TUSENTALS BUSTER L OCH LX.
Le introducerar det estetiska formspråket – mångsidighet
och ändamålsenlighet inte att förglömma – i den heta fem
meters storleksklassen. Den stadiga wrap around vindrutan
och den fasta mellandörren skyddar passagerarna från drag
och stänk samtidigt som det integrerade kapellgaraget gör
vardagen till sjöss enklare.
De löstagbara sitt- och förvaringsboxarna på Le möjliggör
DQYlQGQLQJVRPWXURFKI|UELQGHOVHEnWHOOHUÀVNHRFKWUDQVportbåt. Driftsekonomi samt estetik är självklart för alla båtar
i E-serien. Ett mycket tyst skrov, gedigna förvarsutrymmen
samt repboxar gör båtturen till en fröjd även för passagerarna.
Buster L har varit Nordens populäraste motorbåt under hela
2000 talet. De stabila gångegenskaperna, mångsidig heten

samt räckvidden med den fasta bränsletanken ger ett brett
urval med snygga och praktiska allroundbåtar. Beslag i rostfritt stål och en väl tilltagen standardutrustningsnivå tar vårt
O|IWHµ(WW%HN\PPHUVIULWW9DOµWLOOHQKHOWQ\QLYnPHG%XVWHU/H

Personer: 6

Vikt (Utan motor): 495 kg

Bärighet: 450 kg
Henkilömäärä: 6
Längd: 5,07 m
Kantavuus: 450 kg
Bredd: 2,05 m
Pituus: 5,07 m
Djup: 0,26 m
Leveys: 2,05 m
V-botten: 16°
Syväys: 0,26 m

Motoreffekt: 50 -- 70 hk
Paino (ilman moottoria): 495 kg
Rigglängd: L
Moottorin tehoalue: 50 -- 70 hv
Bränsletank: 54 l
Moottorin rikipituus: L
CE-klass: C
Polttoainetankin tilavuus: 54 l
Toppfart: 32 kn*
Luokitus/suunnittelukategoria: C

V-kulma: 16°

Suurin nopeus: 32 solmua*

STANDARDUTRUSTNING
•
•
•
•
•

NFB-kabelstyrning
Styrpulpet, vindruta
Vänster pulpet, vindruta
Fast mellandörr
Låsbara förvaringsutrymmen
(ennyckelsystem)
• Dynset
• Akterkapell

•
•
•
•
•
•
•
•

Integrerat kapellgarage
Offshorestolar 2 st med skyddshuva
Boxar för ankare och rep
Badplattform
Badstege
Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
Brandsläckare
Batteribox

• Huvudströmbrytare med
automatsäkringar
• Automatisk länspump
• Fast bränsletank
• Navigationsljus
• Topplanterna, löstagbar
• Eluttag 12V
• Regnvattenlänsande

•
•
•
•
•

Hamnkapell
Vattenskidbåge
Monteringsskena för ekolodssensor
Kompass
Låsningsset (låsningsvajer, Abloy-lås 1 st,
ennyckelsystem)
• Säte-förvaringsbox 45 l
• Dyna till säte-förvaringsbox 45 l

Le

TILLBEHÖR

FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING
• NAVI 7 -paket**

*De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval,
motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.
** NAVI 7-paket innehåller standard ekolodsgivare utan SidaVü/DownVü funktionalitet.
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Buster Magnum Pro
Ekstrembåt for ekstreme utfordringer
Buster Magnum Pro gir deg den profesjonelle følelsen året rundt

LÄNGD 7,14 m / BREDD 2,42 m / MOTOREFFEKT 150-250 hk / PERSONER 6
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BUSTER MAGNUM PRO ÄR DEN MEST
ROBUSTA MODELLEN I SORTIMENTET.
Det är den krävande yrkessjöfararens val med en hållbarhet
helt i sin egen klass. Som arbetsbåt lämpar den sig naturligtvis för året-om-bruk, men även för krävande fritidsändamål.
0DJQXP3URlUDQSDVVDGI|UDOODVODJVYlGHUGHQlULQWH
lättskrämd. Hanteringen i extrema förhållanden underlättas
av den elektrohydrauliska styrservon (tillval). Tack vare den
stora bränsletanken och det optimerade skrovet har båten en
YHUNVDPKHWVUDGLHSnXSSWLOOQP%nWHQ\SSHUOLJDEDODQV
skrovform samt trimplan garanterar förutsägbart beteende
även i topphastigheter.
0DJQXP3URlUJMRUGI|UWXIIDDUEHWVDPPDI|UKnOODQGHQ
Därför har prestanda, praktiska lösningar samt säkerhet stått
i fokus vid utformningen. I den här modellen har Buster tänkt
SnGHWPHVWDDNWHUElQNHQKDUIULDK|UQI|UÀVNH7DUJDEn-

gen har gott om utrymme för tilläggsutrustning. Styrpulpeten
KDUµÁXVKPRQWHUDGNDUWSORWWHU9LQGUXWDQLKlUGDWJODVWnO
YLQGUXWHWRUNDUHXWDQDWWUHSDV0HGGHQKlU%XVWHUQNDQGX
färdas långt.

Personer: 6

Vikt (Utan motor): 1045 kg

Bärighet: 500 kg

Motoreffekt: 150 -- 250 hk

Längd: 7,14 m

Rigglängd: XL

Bredd: 2,42 m

Bränsletank: 250 l

Djup: 0,36 m

CE-klass: C

V-botten: 20°

Toppfart: 48 kn*

STANDARDUTRUSTNING
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hydraulisk styrning
Styrpulpet, vindruta i härdat glas
Vindrutetorkare
Låsbara förvaringsutrymmen
(ennyckelsystem)
Sprayhood/Kapell
Targabåge
NAVI 12 -paket
Trimplan med joystick-kontroll
Integrerat kapellgarage

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Säte-förvaringsbox framför pulpeten
Offshorestolar 2 st med skyddshuva
Fjädrande stolstativ
Boxar för ankare och rep
Badplattform
Badstege
Aluminiumdurk
Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål
Brandsläckare
Batteribox

• Huvudströmbrytare med
automatsäkringar
• Manuell länspump
• Automatisk länspump
• Fast bränsletank
• Navigationsljus
• Topplanterna, löstagbar
• Eluttag 12V
• Regnvattenlänsande

TILLBEHÖR
•
•
•
•

Dynset
Vattenskidbåge
Wakeboardrack till vattenskidbåge
Skyddshuva till pulpet

• Hjälpmotorställning
• Monteringsskena för ekolodssensor
• Låsningsset (låsningsvajer, Abloy-lås 1 st,
ennyckelsystem)

•
•
•
•
•

NAVI PLUS -paket
RADAR-paket
Tiltratt
Elektro-hydraulisk servostyrning
Sadelsäten

Magnum
Pro

FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING

*De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval,
motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.
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Buster XL Pro

NYHET

För nöje och arbete till sjöss
Buster XL Pro är en bastant båt för krävande fritid och arbete

LÄNGD 5,94 m / BREDD 2,17 m / MOTOREFFEKT 70-115 hk / PERSONER 7
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BUSTER XL PRO ÄR DEN KRÄVANDE
BÅTFÖRARENS VAL.
Bastant och osänkbar lämpar den sig utomordentligt för
\UNHVEUXN lYHQ L NUlYDQGH I|UKnOODQGHQ 0HG GH PnQJVLdiga tillbehören kan du utrusta nya XL Pro enligt dina behovoavsett om du använder båten för nöje, professionellt eller
I|UVSRUWÀVNH
Buster XL Pro baserar sig på det populära, kritikerrosade
XL-skrovet. Den nya modellen har en traditionell dubbelkonsollösning med fast mellandörr. I de stora förvaringsutrymmena
inuti konsolerna kan du stuva både utrustning och packning.
%XVWHU;/3URlURFNVnSODQHUDGPHGWDQNHSnVSRUWÀVNDUHQV
behov. Båtens grova dimensionering samt halkfria aluminiumdurk ger dig säkra och bekymmersfria förutsättningar till
sjöss, oavsett väder.
Varesig du använder båten professionellt eller på fritiden
är rörlighet ombord väsentligt. Den öppna planlösningen i nya
Buster XL Pro ger dig gott om arbetsutrymme, samtidigt som

transport av skrymmande last är lättare. Den grova, halkfria
durken är lätt att underhålla samtidigt som den ger säkert
fotfäste och håller i årtionden. Liksom de större Bustrarna är
XL Pro stabil och säker både till sjöss och i hamn. Nya Buster
XL Pro - säkerhet och stabilitet till sjöss!

Personer: 7

Vikt (utan motor): 640 kg

Bärighet: 535 kg

Motoreffekt: 70 -- 115 hk

Längd: 5,94 m

Rigglängd: L

Bredd: 2,17 m

Bränsletank: 100 l

Djup: 0,30 m

CE-klass: C

V-botten: 19°

Toppfart: 39 kn*

STANDARDUTRUSTNING
•
•
•
•
•
•

Hydraulisk styrning
Styrpulpet, vindruta i härdat glas
Vänster pulpet, vindruta i härdat glas
Förvaringsutrymme i pulpeten
Fast mellandörr
Låsbara förvaringsutrymmen
(ennyckelsystem)
• Integrerat kapellgarage
• Vikbara baksäten 2 st

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

Säte-förvaringsbox 45 l
Hjälpmotorställning
Monteringsskena för ekolodssensor
Kompass
Låsningsset (låsningsvajer, Abloy-lås 1 st,
ennyckelsystem)

• Huvudströmbrytare med
automatsäkringar
• Automatisk länspump
• Fast bränsletank
• Navigationsljus
• Topplanterna, löstagbar
• Eluttag 12V
• Regnvattenlänsande

TILLBEHÖR
•
•
•
•
•
•
•

Dynset
Akterkapell, tvådelat
Hamnkapell
Vattenskidbåge
Wakeboardrack till vattenskidbåge
Targabåge
Spörack till targa (8 spön)

•
•
•
•
•

NAVI 7 -paket**
CANVAS-paket
Vindrutetorkare, höger
Vindrutetorkare, vänster
Trimplan med joystick kontroll

XL Pro

FABRIKSMONTERAD UTRUSTNING

*De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval,
motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.
** NAVI 7-paket innehåller standard ekolodsgivare utan SidaVü/DownVü funktionalitet.
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BUSTER UTRUSTNINGSPAKET
Busters utrustningspaket är omsorgsfullt valda och fabriksmonterade för att optimalt komplettera din Bustermodell.
Att köpa utrustning som färdiga paket är fördelaktigare än att köpa och montera utrustningen var för sig. Utrustningspaketen är med hänsyn till kvalitet och användbarhet äkta Buster-kvalitet och monteringen sker snyggt utan att skada båtens ytor.
Utformningen och designen följer Busters formspråk och skapar en lättskött helhet.

På www.buster.fi NDQGXVSHFLÀFHUDGLQHJHQ%XVWHUSnOlPSOLJWVlWWMXVWI|UGLQDEHKRY'XNDQOlVDPHURPGHWPHUPRGHOOVSHFLÀNDOHYHUDQVLQQHKnOOHW
på utrustningspaketen på s. 75.

NAVI

PERFORMANCE

Du kan välja mellan två funktionsklara NAVI-paket med Garmin kartplotters som underlättar navigationen.

7DFNYDUHXWUXVWQLQJHQL3(5)250$1&(SDNHWHW
justerar du båtens gångläge efter last, hastighet,
driftsekonomi samt förhållanden. Samtidigt ger
det båtlivet ett stänk av professionalitet och optimeringsmöjligheter.

NAVI-paketen innehåller kartplotter, kompass, behövliga givare samt
fabriksmontering. NAVI 7 -paketens multifunktionsplotter är förberedd
för ekolod. Det stora NAVI 12 paketet får ekolodsfunktion med hjälp av
NAVI Plus-paketet.

3(5)250$1&(SDNHWHWLQQHKnOOHUWLOWUDWWVDPW
trimplan. Placeringen av trimplanen samt
kontrollenheten är noggrant testad.

COMFORT
&20)257SDNHWHWVG\QRUPHGVQDEEIlVWHQJ|UEnWOLYHWlQQXEHNYlPDUH
Du kan också använda sätesytorna i båten utan dynor exempelvis vid
transport av virke eller skrymmande utrustning. Dynorna bör skyddas från
fukt och UV-strålning när båten inte används för längre livslängd. På de
ÁHVWDPRGHOOHUNDQG\QRUQDI|UYDUDVLEnWHQVHJQDI|UYDUVXWU\PPHQ
&20)257SDNHWHWLQQHKnOOHUG\QRUIRUVLWW\WRUVDPWYDGGHUDGHU\JJVW|G

ENTERTAINMENT
0HGDXGLRXWUXVWQLQJHQL(17(57$,10(17SDNHWHWJ|UGXGLQ%XVWHUWLOO
en underhållningscentral. Audiospelaren, som är planerad för marint bruk,
innehåller radio och kan kopplas ihop med IOS kompatibla audiospelare.
Två högkvalitativa högtalare för marint bruk återger tal och musik rent på
önskad volymnivå.

CANVAS
0HG&$19$6SDNHWHWVVNUlGGDUV\GGDPRGHOOVSHFLÀNDRFKKRSIlOOEDUDNDSHOONDQGX
QMXWDDYEnWOLYHWLDOODYlGHU3n%XVWHU0RFK
L innehåller CANVAS-paketet mellandörren
mellan pulpeterna för ytterligare ökat skydd.
Kapellen i CANVAS-paketen har perfekt passform
för just din Buster-modell. Kapellet kan fällas in
antingen i ett kapellgarage eller i en skräddarsydd skyddspåse.

FÄRGERNA OPTIONS
Black Satin

White Satin

Black Pearl
White Pearl
Metallic
Metallic
Färgerna reproduceras så noggrant som är trycktekniskt möjligt.

Navy Blue
Satin

Deep Blue
Metallic

Gun Metal
Grey Metallic

Brown Copper
Metallic

Ultra Marine
Blue Metallic

Champagne
Beige Metallic

Du kan beställa båten med skrovfärg som matchar färgsidan. (Gäller ej Pro – eller E-serien, ej heller Cabin) Du kan även beställa antifouling behandling
XQGHUYDWWHQOLQMHQIUnQ%XVWHU0XSSnW$QWLIRXOLQJEHKDQGOLQJNDQlYHQNRPELQHUDGPHGPnODWVNURY

%XVWHU I|UEHKnOOHU VLJ UlWWHQ DWW lQGUD Sn EnWPRGHOOHUQD PHG KlQV\Q WLOO PHQ LQWH EHJUlQVDW WLOO IlUJ XWUXVWQLQJ VDPW SULVHU XWDQ VlUVNLOG
anmälan. Båtarnas standardutrustning kan variera beroende på marknadsområde. Båtarna på bild i broschyren kan ha utrustning som inte hör till
VWDQGDUGVSHFLÀNDWLRQHQ3UHVWDQGDLQGLNDWLRQHUQDLEURVFK\UHQlUHQEDUWULNWJLYDQGH)|UVlNUDGLJRPOHYHUDQVLQQHKnOOHWKRVGLQ%XVWHUnWHUI|UVlOMDUH
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Night Black
Matt
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OScc

O

 = Fabriksmonterad utrustning
 = Standardutrustning
O = Tillbehör

Den här tabellen inkluderar de vanligaste tillvalen.
Fråga mera om utrustningsmöjligheter hos din Buster återförsäljare www.buster.fi

Fäste för hjälpmotor

Vattenskidbåge

Targabåge

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O



Räcken

Hamnkapell



Vindrutetorkare, vänster

O

O







Vindrutetorkare, höger





Tiltratt
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O

O

O



















XXL

Trimplan med joystick kontroll









XLe











XL

3(5)250$1&(SDNHW
Trimplan och tiltratt

(17(57$,10(17SDNHW
$XGLRV\VWHPUDGLRRFKPHGLHVSHODUH $SSOH0S
kompatible), 2 högtalare
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CANVAS-paket
Fabriksmonterad akterkapell
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L1

&20)257SDNHW
Dynorna



0FF
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S, Scc

NAVI PLUS -paket
Ekolodsenhet GSD25, ekolodsgivare, monteringsskädda.
Beställs tillsammans med NAVI 12-paket

O

XS, XSr



O

S Fish

NAVI 12 -paket
.DUWDSORWWHU*DUPLQ*360DSNRPSDVV

NAVI 7 -paket
Kartaplotter Garmin Echomap 71sv, kompass,
ekolodsgivare och monteringsskädda

0LQL

BUSTER UTRUSTNINGSPAKET OCH TILLBEHÖR
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