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Busters utstyrspakker

Buster-utstyr og tilbehør

Velkommen 

Velkommen til et nytt 
            modellår 2016!

Sommeren 2015 vil bli husket som en av de kaldeste og mest 
regnfulle noensinne. Akkurat en slik sommer da man setter 
pris på bekymringsfrihet og enkelhet, når man først og fremst 
bruker båten til nytte og mindre for nytelse. For sesongen 2016 
tilbyr vi igjen et bredt utvalg av nyheter, den ene interessantere 
enn den andre. Noen av nyhetene er forbedrede folkefavoritter, 
mens andre er helt nye, innovative modeller.

Av nyhetene for sesongen 2016, er trolig den nye generasjonen 
av Nordens mest populære motorbåt, Buster L, den viktigste. 

med enkeltkonsoll (L1), tradisjonell dobbelkonsoll (L2) eller 
med separate stoler for fører og kartleser (Lx). Den nye, 
ergonomiske konsoll/vindskjermkombinasjonen gir på alle 

og Lx mulighet for todelt mellomdør og kalesje som beskytter 
passasjerene mot regn og vind. Den nye skroggeometrien 
uten steglister garanterer en lav planingsterskel og behagelig 
fremgang i sjøen. Det geniale kalesjegarasjet som er integrert 
bak ryggstøttet øker brukerkomforten av kalesjet på L2 og Lx, 

på L1. Samtidig er Buster Lx den minste båten i sortimentet der 
fem passsasjerer er beskyttet mot regn og vind under kalesjen.

For noen år siden lanserte vi Buster E-serien – aluminiumsbåter 

Buster Magnum E, der skroget er basert på Buster Cabins 
hydrodynamikk med dyp V-bunn. Nyhetsmodellen introduserer 

INNEHOLD
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en moderne, dristig formspråk og utallige innovative 
detaljer som enhåndsgrep på døren mellom konsollene, 
ekstremt enkel passasje i baugen og aktern, klassens 
største badeplattformer, og i tillegg til alt dette, 1.000 liter 
oppbevaringsplass og forbedret sosial brukervennlighet. 
Det tiltalende utseende støttes av de nydesignede stolene 
for føreren og kartleseren med integrerte håndtak for 
passasjerene på baksetet. Samtidig er det verdt å notere 
at dekksbeslag og rekkverk er av håndpolert rustfritt stål, 
og at standardutstyret inneholder det meste du noensinne 
ville trenge.

Den nye Buster XL Pro representerer i sammenhenget en litt 
mindre innovativ nyhet. Vi har tatt eksepsjonelt sjødyktige 
XL skroget og plukket ut de beste bitene fra tidligere Pro 
modellene. Nye XL Pro er den første i Pro-serien med tradi-  
sjonell dobbelkonsoll løsning. Baksetet er konstruert med 
to sammenleggbare blader, slik at du kan velge enten full 
bredde sitteplasser eller maksimere tilgjengelig gulvplass 

i Pro-serien har også XL Pro dørken av slitesterk, praktisk 
og stilig aluminium.

Siste og også minste av 2016 sesongens nyheter har vi også 
Buster S Fish - den eneste båten i utvalget for øyeblikket 

-
gen i baug og akter tillater uhindrede arbeidsområder for 

-

og frontmontert elektrisk motor. På toppen av alt dette, 
gir geometrien av Buster S skroget deg kjøreegenskaper av 
en betydelig større båt - alt dette i en pakke som kan trans- 
porteres på en ubremset tilhenger bak en vanlig personbil.

For sesongen 2016 er vi glade og stolte over å kunngjøre 
at Buster modellutvalget er mer komplett enn noensinne. 
Vi ønsker alle Buster eiere: - nåværende, tidlligere og 

Produktutvikling- og Markedsføringsdirektør,
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ALUMINIUMSBÅTER SIDEN 1955

Buster Boats er Europas største designer og produsent av aluminiumsbåter. De aller fleste av de 
over 125 000 båtene vi har bygd i løpet av 60 år er fortsatt i bruk.

AHT – Aluminium Hull Technology by Buster – er et bevis på 60 års 
erfaring og oppsamlet kompetanse i kombinasjon med Busters 
kontinuerlige arbeide med å utvikle og forbedre båtene.

Utviklingen av nye båter og nye metoder har alltid vært styrt av vår streben etter høyest mulig kvalitet og 
holdbarhet, praktiske løsninger og gode sjøegenskaper. Dette i kombinasjon med generasjoners industrielle 
kompetanse og håndverkserfaringer har skapt den kvaliteten som blant båtfolk er blitt en legende: Buster.
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OVERLEGENT MARINEALUMINIUM

Marinealuminium er lett og holdbart. Det tåler slag og grunnstøtinger uten struk-
turell deformasjon. Aluminium suger ikke vann, brenner ikke og det sprekker ikke. 
Aluminium tåler ekstreme temperaturer og ekstremt vær. Derfor kan man uten 
å bekymre seg forlenge båtsesongen og gjerne bruke en Buster-båt året rundt.

SOLID KONSTRUKSJON

Den innovative måten vi bygger skrogene på, de førsteklasses materialene 
vi bruker og en tøff og kontinuerlig testing under krevende forhold garanterer 
en Buster-båt sikre og gode sjøegenskaper, høy ytelse og lang levetid.

Busters løsning for å stive av skroget gjør båtene holdbare og stabile å kjøre 
uten at de blir tunge. Vi bruker stive akterspeil som gjør at båtene kan, 
men ikke må, kjøres med store motorer. Vi legger meget stor vekt på å konstruere 
skrog som går godt under alle forhold. Lydisolering i skrogsidene og bunnen 
er en ekstra garanti for en stillegående og komfortabel båt. Vår designavdeling 
benytter moderne 3D-verktøy, og i konstruksjonsteknikk bruker vi FEM analyse 
for å simulere virkelige scenarier. Når man tillegger betydelige mengder 
testkjøring og prototyping, resulterer dette båtmodeller som blir legender 
i sin egen rett. 

VIKTIGE MILJØASPEKTER

Å være i front handler ikke bare om teknologi og utvikling. Det handler også om 
å ta vare på miljøet. Vi gjør hva vi kan for å redusere den negative miljøeffekten 
av vår produksjon og de produktene vi lager. Dette gjelder både de metodene 
vi bruker og de materialene vi velger til våre båter.

Av den aluminiumen vi bruker til å bygge Buster-båter er 80 % gjenvunnet. Av en 
ferdig Buster-båt kan 90 % av materialene resirkuleres eller miljønøytraliseres. 

Aluminium kan brukes om og om igjen. Alt avkapp og annet spill fra produskjonen 
blir sendt til gjenvinning.

Buster-båtenes lange levetid er til glede både for eieren og miljøet. I konstruksjo-
nen av båtene legger vi vekt på lav vekt og at skroget skal være lettdrevet. Derfor 
oppnår Busters båter gode resultater med små motorer. Det gir også lavt bensin-
forbruk enten du kjører båten eller har den på henger bak bilen.

ALLSIDIG OG LETT Å VEDLIKEHOLDE

En Buster-båt trenger du ikke skrubbe, polere eller bruke tid på unødvendig 
båtvedlikehold. Den daglige båtvedlikeholden klarer du enklest med Buster 

forhandler hva som er passende for din hjemvann. I krevende sjøforhold kan 
AluSafe bunnstoffet kreve mekanisk rengjøring tidvis i løpet av sesongen. Med en 
Buster kan du uten å bekymre deg gjøre strandhugg på holmer og skjær. Du kan 

Bruksområdene til hver enkelt modell er mange. Du kan bruke Buster som 

fjorden sammen med familie og venner uten å bekymre deg om båtens ve og vel.



Buster Magnum M5
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Kongen blant aluminiumsbåter
Buster Magnum M5 – når bare det beste er godt nok
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LENGDE 7,14 m / BREDDE 2,42 m / MOTOREFFEKT 250-350  / ANTALL PERSONER 8
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Brown Copper Metallic

BUSTER MAGNUM M5
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Antall personer: 8

Belastning: 575 kg

Lengde: 7,14 m

Bredde: 2,42 m

Dypgående: 0,36 m

V-bunn: 20°

Vekt (uten motor): 1080 kg

Motoreffekt: 250 -- 350 

Stammelengde: XL

Bensintank: 250 l 

CE-merke: C

Toppfart cirka: 55+ kn*

TILBEHØR

• Akterkalesje, todelt

• Havnekalesje 

• Wakeboardstativ til vannskibøyle

• Sete-oppbevaringsboks

• Pute til sete-oppbevaringsboks

STANDARDUTSTYR

• Elektro-hydraulisk servostyring

• Skinntrukket tiltratt 

• Styrekonsoll, vindskjerm i herdet glass

• Venstre konsoll, vindskjerm i herdet glass

• Oppbevaringsrom i konsoll

• Vindusvisker, høyre

• Vindusvisker, venstre

• Fast mellomdør

• Låsbare oppbevaringsrom (ennøkkelsystem)

• Fusion audio system (Apple/Mp3 kompatibel)

• LED-dekksbelysning

• Putesett

FABRIKKMONTERT UTSTYR

• NAVI 12 -pakke

• NAVI PLUSS -pakke

• CANVAS-pakke

• Kjøleskap

• Varmeapparat

Fargene er gjengitt så godt som det trykkteknisk er mulig.

                                        ER VIDEREUTVIKLINGEN 
AV MARKEDSLEDEREN BLANT DE STORE, ÅPNE 
ALUMINIUMSBÅTENE – BUSTER MAGNUM.

Opp gjennom årene er Buster Magnum solgt i mer enn 4000 
eksemplarer i ulike versjoner. Med den femte generasjonen 
av Magnum – M5 – har vi perfeksjonert en førsteklasses båt 
til noe enda bedre. Med sine 350 hk er dette den heftigste 
modellen i Buster-familien. Med M5 blir du neppe forbikjørt 
og det beste er at du ikke behøver å dra av på farten selv om 
forholdene blir tøffere. Magnum M5 er den krevende båtføre-
rens valg. Med ytelser, sjødyktighet og holdbarhet i en egen 
klasse. Den nye, frekke fargesettingen bidrar også til at du 
skiller deg ut fra mengden.

Buster M5 passer for alle værforhold og den skremmes 
ikke så lett. Den presise servostyringen gjør båten lettkjørt 
selv under tøffe forhold. Med stor drivstofftank og et effektivt 
skrog får du stor rekkevidde. Båtens ypperlige balanse, per-
fekte skroggeometri samt standard trimplan, garanterer for 
en stabil kjøreopplevelse.

Buster M5 har også et sterkt fokus på sikkerhet og prak-
tiske detaljer i tillegg til de gode ytelsene. Aluminiumsdørken 
gjør det mulig å frakte blant annet verktøy og byggemate-

rialer. Konsollene i helaluminium sikrer bekymringsfri bruk i 
mange, mange år. Den sportslige, men kraftig dimensjonerte 
vindskjermen vil utvilsomt bli populær hos passasjerene og 
gir god beskyttelse selv i dårlig vær. Konsollen på førerplas-
sen har plass for en 12” kartplotter og frontvinduene i herdet 
glass tåler vinduspussere uten å lage riper. Buster M5 har til 
og med innebygd trådløst WiFi nettverk med mange tilkob-
lingsmuligheter. Buster Magnum M5 – når bare det beste er 

*Ovennevnte hastigheter er veiledende og har oppnådd under testforhold. Faktiske hastigheter, spesielt topp hastigheter varierer sterkt på grunn av bølgedannelse, vind, 
propell, motor monteringshøyde, trim, trimklapper, bottnets renhet, drivstoff og last plassering. Dermeder tabellen over, ingen turtalls garanti.

• Vannskibøyle

• Trimplan med joystick-kontroll

• Integrert kalesjegarasje

• Sete-stangboks

• Buster Hotspot WiFi 4G

• Offshorestoler 2 stk med overtrekk

• Stolstativ med demping

• Bokser for dregg og tau

• Badeplattform

• Badestige

• Rekkverk og dekksbeslag i rustfritt stål

• Brannslukningsapparat

• Batteriboks

• Hovedstrømbryter med 

automatsikringer

• Manuell lensepumpe

• Automatisk lensepumpe

• Fast drivstofftank

• Navigasjonslys

• Lysmast, løstagbar

• Strømuttak 12V

• Regnvann lensende dekk

• Beredskap for varmeapparat

• Hjelpemotorbrakett

• Stativ for ekkoloddsensor

• Kompass

• Låsesett (låsevaier, Abloy-lås 1 stk, ennøkkelsystem)

FARGEPANEL
ALTERNATIVE
FARGER
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Buster SuperMagnum
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Overlegen kjøremaskin
Super Magnum er bygd for komfortable turer i høy fart
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LENGDE 7,14 m / BREDDE 2,42 m / MOTOREFFEKT 225-300 / ANTALL PERSONER 7
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BUSTER SUPERMAGNUM

Black Pearl Metallic
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FARGEPANEL
ALTERNATIVE
FARGER

TILBEHØR

• Akterkalesje, todelt

• Havnekalesje 

• Wakeboardstativ til vannskibøyle

• Targabøyle

• Fiskestangholder til targa (8 stenger)

STANDARDUTSTYR

• Hydraulisk styring

• Skinntrukket tiltratt 

• Styrekonsoll, vindskjerm i herdet glass

• Venstre konsoll, vindskjerm i herdet glass

• Oppbevaringsrom i konsoll

• Vindusvisker, høyre

• Vindusvisker, venstre

• Fast mellomdør

• Låsbare oppbevaringsrom (ennøkkelsystem)

• Fusion audio system (Apple/Mp3 kompatibel)

• LED-dekksbelysning

• Putesett

FABRIKKMONTERT UTSTYR

• NAVI 7 -pakke**

• NAVI 12 -pakke

• NAVI PLUSS -pakke

• CANVAS-pakke

• Elektro-hydraulisk servostyring

• Kjøleskap

                                             SPORTSLIGHET OG 
KVALITET.

SuperMagnum er basert på Magnums gjennomprøvde kva-
litet og sjøegenskaper, men Super-versjonen er forsterket, 
har et litt annet skrog og detaljer som er forbedret i innred-
ningen. SuperMagnum er godkjent for en motor med opp til 
300 hester.

SuperMagnum er bygd for å tåle stor motor, høye hastig-
heter og tung last. Selv når farten er over 50 knop oppfører 
båten seg forutsigbart og takler bølger på en myk og behage-
lig måte. Føreren og kartleseren nyter godt av ergonomiske 
utformete offshorestoler som selvsagt er justerbare og gir 
god støtte sideveis. Cockpiten er dyp og trygg, dashbordet 
oversiktlig og det skinntrukkete tiltrattet understreker båtens 
sportslighet og kvalitet.

Rekker og beslag er laget i rustfritt stål. Det understreker 
at SuperMagnum er noe helt spesielt. Et audiosystem med 
høy kvalitet gir opplevelser også når båten ligger stille. Mange 

vil gjerne ha en tur med en SuperMagnum. Salget i 2013, 
da SuperMagnum ble introdusert, var langt høyere enn Buster 
hadde forventet. Fart, kvalitet og sjøegenskaper er noe entu-
siastene vet å sette pris på. En SuperMagnum kan skredder-
sys etter din smak med forskjellige farger og ditt behov med 
masse utstyr.

Antall personer: 7

Belastning: 575 kg

Lengde: 7,14 m

Bredde: 2,42 m

Dypgående: 0,36 m

V-bunn: 20°

Vekt (uten motor): 1100 kg

Motoreffekt: 225 -- 300 

Stammelengde: XL

Bensintank: 250 l 

CE-merke: C

Toppfart cirka: 52 kn*

• Vannskibøyle

• Trimplan med joystick-kontroll

• Integrert kalesjegarasje

• Sete-stangboks

• Sete-oppbevaringsboks foran konsollen

• Offshorestoler 2 stk med overtrekk

• Stolstativ med demping

• Bokser for dregg og tau

• Rekkverk og dekksbeslag i rustfritt stål

• Badeplattform

• Badestige

• Brannslukningsapparat

• Batteriboks

• Hovedstrømbryter med 

automatsikringer

• Manuell lensepumpe

• Automatisk lensepumpe

• Fast drivstofftank

• Navigasjonslys

• Lysmast, løstagbar

• Strømuttak 12V

• Regnvann lensende dekk

• Hjelpemotorbrakett

• Stativ for ekkoloddsensor

• Kompass

• Bord

• Låsesett (låsevaier, Abloy-lås 1 stk, ennøkkelsystem)

*Ovennevnte hastigheter er veiledende og har oppnådd under testforhold. Faktiske hastigheter, spesielt topp hastigheter varierer sterkt på grunn av bølgedannelse, vind, 
propell, motor monteringshøyde, trim, trimklapper, bottnets renhet, drivstoff og last plassering. Dermeder tabellen over, ingen turtalls garanti.

** NAVI 7 –pakke inkl. standard sensor som ikke inneholder SideVü/DownVü funksjon.

Fargene er gjengitt så godt som det trykkteknisk er mulig.
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Buster Magnum
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Legenden som stadig blir bedre
Buster Magnum, vi har forbedret men ikke endret båtens DNA
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LENGDE 6,90 m / BREDDE 2,42 m / MOTOREFFEKT 100-225  / ANTALL PERSONER 8
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BUSTER MAGNUM

Black Pearl Metallic
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FARGEPANEL
ALTERNATIVE
FARGER

                                 ER DEN MEST SOLGTE 
BÅTEN I SIN MODELLKATEGORI.

I 1994, da vi lanserte Buster Magnum, mente mange at båten 
var for stor, tålte for stor motor og gikk for fort. 20 år senere 
er fortsatt Magnum en båt som får entusiastenes hjerter til 
å banke litt fortere. Kvaliteten alle vet de kan stole på, den 
praktiske innredningen og muligheten for å skreddersy båten 
med forskjellig utstyr er andre grunner til at mange velger 
Magnum. En Magnum byr på komfortable turer for opp til åtte 
personer og den har et skrog som gir god trygghet  og beha-
gelige sjøegenskaper i opp mot 50 knop.

Selv om den er stor og potent, er Magnum en båt som er 
lett å håndtere og en båt passasjerene føler seg trygge om 

som enkelt pakkes bort i en garasje bak akterbenken, beskyt-
ter cockpiten og dem som er om bord mot vær og vind. Mag-
num har en rekke praktiske stuverom som forenkler båtlivet 

-

Buster Magnum egner seg til det aller meste. Du kan kjøre 
-

rive vannsport eller ta med venner og familie på en kosetur. 
Båten har gode sitteplasser både foran og bak vindskjermen. 
De store badeplattformene og en solid badeleider gjør det 
lett å bade fra båten. Fortøyningsgodset stuver du enkelt bort 
i rommelige ankerbokser. Det er ikke så rart at over 4 000 
båtentusiaster i årenes løp har valgt en Magnum.

TILBEHØR

• Putesett

• Akterkalesje, todelt

• Havnekalesje 

• Vannskibøyle

• Wakeboardstativ til vannskibøyle

STANDARDUTSTYR

• Hydraulisk styring

• Styrekonsoll, vindskjerm i herdet glass

• Venstre konsoll, vindskjerm i herdet glass

• Oppbevaringsrom i konsoll

• Vindusvisker, høyre

• Fast mellomdør

• Låsbare oppbevaringsrom (ennøkkelsystem)

• Integrert kalesjegarasje

• Sete-stangboks

FABRIKKMONTERT UTSTYR

• NAVI 7 -pakke**

• NAVI 12 -pakke

• NAVI PLUSS -pakke

• COMFORT-pakke

• CANVAS-pakke

• PERFORMANCE-pakke

• ENTERTAINMENT-pakke

• Vindusvisker, venstre

• Kjøleskap

Antall personer: 8

Belastning: 620 kg

Lengde: 6,90 m

Bredde: 2,42 m

Dypgående: 0,36 m

V-bunn: 20°

Vekt (uten motor): 928 kg

Motoreffekt: 100 -- 225 

Stammelengde: XL 

Bensintank: 170 l

CE-merke: C

Toppfart cirka: 47 kn*

• Targabøyle

• Fiskestangholder til targa (8 stenger)

• Hjelpemotorbrakett

• Stativ for ekkoloddsensor

• Kompass

• Bord

• Låsesett (låsevaier, Abloy-lås 1 stk, 

ennøkkelsystem)

• Sete-oppbevaringsboks foran konsollen

• Offshorestoler 2 stk med overtrekk

• Stolstativ med demping

• Bokser for dregg og tau

• Badeplattform

• Badestige

• Rekkverk og dekksbeslag i rustfritt stål

• Brannslukningsapparat

• Batteriboks

• Hovedstrømbryter med 

automatsikringer

• Manuell lensepumpe

• Automatisk lensepumpe

• Fast drivstofftank

• Navigasjonslys

• Lysmast, løstagbar

• Strømuttak 12V

• Regnvann lensende dekk

*Ovennevnte hastigheter er veiledende og har oppnådd under testforhold. Faktiske hastigheter, spesielt topp hastigheter varierer sterkt på grunn av bølgedannelse, vind, 
propell, motor monteringshøyde, trim, trimklapper, bottnets renhet, drivstoff og last plassering. Dermeder tabellen over, ingen turtalls garanti.

** NAVI 7 –pakke inkl. standard sensor som ikke inneholder SideVü/DownVü funksjon.

Fargene er gjengitt så godt som det trykkteknisk er mulig.
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Buster XXL
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En rendyrket sportsbåt
Buster XXL: Romslig, kvikk, sportslig!
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LENGDE 6,29 m / BREDDE 2,17 m / MOTOREFFEKT 90-150  / ANTALL PERSONER 7
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BUSTER XXL

Deep Blue Metallic
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FARGEPANEL
ALTERNATIVE
FARGER

TILBEHØR

• Putesett

• Akterkalesje, todelt

• Havnekalesje 

• Vannskibøyle

• Wakeboardstativ til vannskibøyle

• Targabøyle

STANDARDUTSTYR

• Hydraulisk styring

• Styrekonsoll, vindskjerm i herdet glass

• Venstre konsoll, vindskjerm i herdet glass

• Oppbevaringsrom i konsoll

• Vindusvisker, høyre

• Fast mellomdør

• Låsbare oppbevaringsrom (ennøkkelsystem)

• Integrert kalesjegarasje

FABRIKKMONTERT UTSTYR

• NAVI 7 -pakke**

• COMFORT-pakke

• CANVAS-pakke

• PERFORMANCE-pakke

• ENTERTAINMENT-pakke

• Vindusvisker, venstre

• Trimplan med joystick-kontroll

                       ER EN SMART SPORTSBÅT FOR 
BÅTFØRERE SOM OGSÅ VERDSETTER GOD 
PLASS OM BORD. 

Basert på det berømte XL-skroget, stortrives XXL best i høy fart 
og under røffe forhold. Skroget tar bølgene mykt og man kan 
transportere opp til 7 personer med utrustning. Den åpne, 

på programmet.
XXL er den minste Buster-modellen som har beslag og 

rekker i stilig, vedlikeholdsfritt rustfritt stål. Foruten å være 
sporty, er XXL svært praktisk med stor dørkplass. Båten er 
også planlagt for høy komfort og trivsel. Eksempelvis med 
bord for sosialt samvær når du ikke er i farta.

Buster XXL har strømlinjeformet design og ypperlige kjøree-
genskaper. Akterbenken har god plass og det er lett å bevege 
seg rundt i båten. En integrert kalesjegarasje er på plass og nye, 

linjelekre pulpiter bidrar til økt brukervennlighet i hverdagen. 
Med Entertainment-pakken på plass, kan båtturen nytes til 
takten fra din favorittmusikk. Buster XXL er en perfekt båt for 
den som liker både fart og stil.

Antall personer: 7

Belastning: 535 kg

Lengde: 6,29 m

Bredde: 2,17 m

Dypgående: 0,30 m

V-bunn: 19°

Vekt (uten motor): 710 kg

Motoreffekt: 90 -- 150 

Stammelengde: XL 

CE-merke: C

Toppfart cirka: 43 kn*

• Fiskestangholder til targa (8 stenger)

• Sete-oppbevaringsboks 45 l

• Sete-stangboks

• Pute til sete-oppbevaringsboks 45 l

• Pute til sete-stangboks

• Hjelpemotorbrakett

• Stativ for ekkoloddsensor

• Kompass

• Bord

• Låsesett (låsevaier, Abloy-lås 1 stk, 

ennøkkelsystem)

• Offshorestoler 2 stk med overtrekk

• Stolstativ med demping

• Bokser for dregg og tau

• Badeplattform

• Badestige

• Rekkverk og dekksbeslag i rustfritt stål

• Brannslukningsapparat

• Batteriboks

• Hovedstrømbryter med 

automatsikringer

• Automatisk lensepumpe

• Fast drivstofftank

• Navigasjonslys

• Lysmast, løstagbar

• Strømuttak 12V

• Regnvann lensende dekk

*Ovennevnte hastigheter er veiledende og har oppnådd under testforhold. Faktiske hastigheter, spesielt topp hastigheter varierer sterkt på grunn av bølgedannelse, vind, 
propell, motor monteringshøyde, trim, trimklapper, bottnets renhet, drivstoff og last plassering. Dermeder tabellen over, ingen turtalls garanti.

** NAVI 7 –pakke inkl. standard sensor som ikke inneholder SideVü/DownVü funksjon.

Fargene er gjengitt så godt som det trykkteknisk er mulig.

X
X

L



Buster XL

BUSTER 2016    22

Drømmebåten
Buster XL: Allrounder med et snev luksus
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LENGDE 5,94 m / BREDDE 2,17 m / MOTOREFFEKT 70-115  / ANTALL PERSONER 7
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BUSTER XL 

Gun Metal Grey Metallic

25BUSTER 2016

FARGEPANEL
ALTERNATIVE
FARGER

TILBEHØR

• Akterkapell, tvådelat

• Hamnkapell

• Vattenskidbåge

• Wakeboardrack till vattenskidbåge

• Targabåge

• Spörack till targa (8 spön)

FABRIKKMONTERT UTSTYR

• NAVI 7 -pakke**

• COMFORT-pakke

• CANVAS-pakke

• ENTERTAINMENT-pakke

• Vindusvisker, høyre

• Vindusvisker, venstre

• Trimplan med joystick-kontroll

                    ER EN HEDERSBEVISNING 
OG EN TILLIT VI ER STOLTE AV. 

Europa vet å verdsette den elegante båten med praktisk 
innredning.

Som resten av båtene til Buster er det å velge en XL et godt 
valg som vil by på få bekymringer. Båten er solid, kan ikke 
synke, den er stabil, har gode sjøegenskaper og masse plass 
til både passasjerer og oppakning. Sportslige designen og 
mye utstyr gir XL et snev av luksus. Den buete vindskjermen 
i herdet glass med vindusvisker øker komforten i cockpiten 
og sørger for god sikt i dårlig vær. Solide badeplattformer, 
store oppbevaringsrom og ankerbokser gjør XL til en praktisk 
og brukervennlig båt. 

Buster XL har sine storesøstres fortreffelige egenskaper 
med dyp V-bunn samtidig som båten ikke trenger stor motor 

Antall personer: 7

Belastning: 535 kg

Lengde: 5,94 m

Bredde: 2,17 m

Dypgående: 0,30 m

V-bunn: 19°

Vekt (uten motor): 620 kg

Motoreffekt: 70 -- 115 

Stammelengde: L 

Bensintank: 100 l

CE-merke: C

Toppfart cirka: 39 kn*

for å gi en god kjøreopplevelse. XL har dimensjoner og prak-
tiske løsninger som gjør at den kan brukes til det meste. Den 
er godkjent for syv personer og har fast tank på 100 liter. 
Du kan frakte familien trygt frem og tilbake til hytte, reise på 

med en Buster XL

• 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)

STANDARDUTSTYR

• Hydraulisk styring

• Styrekonsoll, vindskjerm i herdet glass

• Venstre konsoll, vindskjerm i herdet glass

• Oppbevaringsrom i konsoll

• Fast mellomdør

• Låsbare oppbevaringsrom (ennøkkelsystem)

• Integrert kalesjegarasje

• Offshorestoler 2 stk med overtrekk

• Stolstativ med demping

• Bokser for dregg og tau

• Badeplattform

• Badestige

• Rekkverk

• Brannslukningsapparat

• Batteriboks

• Automatisk lensepumpe

• Hovedstrømbryter med automatsikringer

• Fast drivstofftank

• Navigasjonslys

• Lysmast, løstagbar

• Strømuttak 12V

• Regnvann lensende dekk

*Ovennevnte hastigheter er veiledende og har oppnådd under testforhold. Faktiske hastigheter, spesielt topp hastigheter varierer sterkt på grunn av bølgedannelse, vind, 
propell, motor monteringshøyde, trim, trimklapper, bottnets renhet, drivstoff og last plassering. Dermeder tabellen over, ingen turtalls garanti.

** NAVI 7 –pakke inkl. standard sensor som ikke inneholder SideVü/DownVü funksjon.

Fargene er gjengitt så godt som det trykkteknisk er mulig.

X
L



Buster X
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Selvbyggerbåten
Buster X: Du bestemmer hvordan din nye båt skal innredes
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LENGDE 5,25 m / BREDDE 2,01 m / MOTOREFFEKT 50-70  / ANTALL PERSONER 7
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BUSTER X

Black Satin
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FARGEPANEL
ALTERNATIVE
FARGER

TILBEHØR

• Putesett

• Akterkalesje, todelt

• Havnekalesje 

• Vannskibøyle

• Wakeboardstativ til vannskibøyle

STANDARDUTSTYR

• NFB-kabelstyring

• Styrekonsoll, vindskjerm

• Venstre konsoll, vindskjerm

• Fast mellomdør

• Låsbare oppbevaringsrom (ennøkkelsystem)

• Integrert kalesjegarasje

• Løstagbar baksete (2x70 l og 1x45 l)

FABRIKKMONTERT UTSTYR

• NAVI 7 -pakke**

• COMFORT-pakke

• CANVAS-pakke

• Trimplan med joystick-kontroll

                  ER DEN PERFEKTE BÅTEN FOR 
ALLE DEM SOM VERDSETTER ET AKTIVT OG 
MANGESIDIG BÅTLIV.

Båten kan leveres med mange forskjellige innredninger. Med 
noen enkle håndgrep kan båtens sittebenker og oppbevarin-

enkelt å bevege seg om bord og finne fiskemuligheter til 
-
-

bensintank som rommer 100 liter gjør at du ikke trenger 
å bekymre deg om rekkevidden.

Buster X leveres med NFB-styring som standard. Du trenger 
ikke holde hardt i rattet for å holde båten på stø kurs. Det øker 

komforten på lange turer og er også viktig for sikkerheten. 
Det er også en dørk med god sklisikring, de solide rekkene 
og fornuftig plasserte håndgrepspunkter.

Antall personer: 7

Belastning: 535 kg

Lengde: 5,25 m

Bredde: 2,01 m

Dypgående: 0,30 m

V-bunn: 19°

Vekt (uten motor): 480 kg

Motoreffekt: 50 -- 70 

Stammelengde: L 

Bensintank: 100 L

CE-merke: C

Toppfart cirka: 31 kn*

• Sete-oppbevaringsboks 45 l

• Sete-stangboks

• Pute til sete-oppbevaringsboks 45 l

• Pute til sete-stangboks

• Stativ for ekkoloddsensor

• Offshorestoler 2 stk med overtrekk

• Badeplattform

• Badestige

• Rekkverk

• Brannslukningsapparat

• Batteriboks

• Hovedstrømbryter med automatsikringer

• Automatisk lensepumpe

• Fast drivstofftank

• Navigasjonslys

• Lysmast, løstagbar

• Strømuttak 12V

• Regnvann lensende dekk

• Kompass

• Trinn, høyre

• Trinn, venstre

• Låsesett (låsevaier, Abloy-lås 1 stk, 

ennøkkelsystem)

*Ovennevnte hastigheter er veiledende og har oppnådd under testforhold. Faktiske hastigheter, spesielt topp hastigheter varierer sterkt på grunn av bølgedannelse, vind, 
propell, motor monteringshøyde, trim, trimklapper, bottnets renhet, drivstoff og last plassering. Dermeder tabellen over, ingen turtalls garanti.

** NAVI 7 –pakke inkl. standard sensor som ikke inneholder SideVü/DownVü funksjon.

Fargene er gjengitt så godt som det trykkteknisk er mulig.

X



Buster Lx
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Små kostnader, stor moro
Buster Lx tilpasser seg etter dine behov
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LENGDE 5,13 m / BREDDE 1,99 m / MOTOREFFEKT 40-60  / ANTALL PERSONER 6

NYHET
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BUSTER Lx

Black Satin
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FARGEPANEL
ALTERNATIVE
FARGER

TILBEHØR

• Putesett

• Akterkalesje, todelt

• Havnekalesje 

• Vannskibøyle

• Wakeboardstativ til vannskibøyle

• Sete-oppbevaringsboks 45 l

FABRIKKMONTERT UTSTYR

• NAVI 7 -pakke**

• COMFORT-pakke

• CANVAS-pakke

                    DEN NYE BUSTER LX ER EN 
FORBEDRET FAVORITT PÅ MANGE MÅTER. 

normalt forventer i en mye større båt. Den nye Buster Lx er 
den minste båten i sortimentet med separate stoler. De kom-
pakte konsollene med effektivt beskyttende wrap around 
vindskjermer gir beskyttelse mot vind for opptil fem passas-
jerer. I tilfelle det regner, passer fem personer komfortabelt 
under kalesjen.

Den integrerte kalesjegarasjen som finnes på andre 
Buster-modellene er nå standard på den nye Buster Lx også. 
Kalesjegarasjen gjør hverdagen enklere og beskytter kalesjen 
mot fuktighet og UV-stråling når den ikke er i bruk. Lokket 
til kalesjegarasjen brukes også til lagring av lysmasten. Den 
nye Buster Lx er også forbedret med tanke på ergonomi og 
sjødyktighet. Den nye skroggeometrien gir en komfortabel tur 

forbindelsebåt eller driver med vannsport. De allsidige opp-  
bevaringsplassene kan skreddersys etter behov, takket være 
de avtagbare sete-oppbevaringsboksene. 

Over tid har Buster Lx vært en allsidig, sporty favoritt - 
og denne nyheten vil fortsette tradisjonen. Den faste drivs-

tofftanken på 53 liter, regnvann lensende cockpiten, den 

argumenter for fremtidig kommersiell suksess. Uansett hvor-
dan båten brukes er cockpiten utmerket beskyttet av de nye 
konsollene med wrap around vindskjermene. Den nye bau-
gen med trapp øker oppbevaringsrommet og forenkler lasting 
samt av- og påstigning. Det passer ikke naturen av denne 
båten til å ligge i havn - riktig utstyrt gir Buster Lx den aktive 
båtbrukeren alle muligheter til å forlenge båtsesongen.

Antall personer: 6

Belastning: 460 kg

Lengde: 5,13 m

Bredde: 1,99 m

Dypgående: 0,29 m

V-bunn: 16°

Vekt (uten motor): 440 kg

Motoreffekt: 40 -- 60 

Stammelengde: L 

Bensintank: 53 l

CE-merke: C

Toppfart cirka: 30 kn*

• Sete-stangboks

• Pute til baksete, større

• Pute til baksete, mindre

• Pute til ryggstøtte

• Pute til sete-oppbevaringsboks 45 l

• Pute til sete-stangboks

• Baugrekke, høyre

• Stativ for ekkoloddsensor

• Kompass

• Låsesett (låsevaier, Abloy-lås 1 stk, 

ennøkkelsystem)

STANDARDUTSTYR

• NFB-kabelstyring

• Styrekonsoll, vindskjerm

• Venstre konsoll, vindskjerm

• Fast mellomdør

• Låsbare oppbevaringsrom 

(ennøkkelsystem)

• Integrert kalesjegarasje

• Løstagbar baksete

• Offshorestoler 2 stk med overtrekk

• Badeplattform

• Badestige

• Rekkverk

• Brannslukningsapparat

• Batteriboks

• Hovedstrømbryter med automatsikringer

• Automatisk lensepumpe

• Fast drivstofftank

• Navigasjonslys

• Lysmast, løstagbar

• Strømuttak 12V

• Regnvann lensende dekk

*Ovennevnte hastigheter er veiledende og har oppnådd under testforhold. Faktiske hastigheter, spesielt topp hastigheter varierer sterkt på grunn av bølgedannelse, vind, 
propell, motor monteringshøyde, trim, trimklapper, bottnets renhet, drivstoff og last plassering. Dermeder tabellen over, ingen turtalls garanti.

** NAVI 7 –pakke inkl. standard sensor som ikke inneholder SideVü/DownVü funksjon.

Fargene er gjengitt så godt som det trykkteknisk er mulig.

Lx



Buster L
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L som i Lett og Livlig
Buster L - Den mest populære båten i Norden, for en grunn
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LENGDE 5,13 m / BREDDE 1,99 m / MOTOREFFEKT 30-50  / ANTALL PERSONER 6

NYHET
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BUSTER L

Navy Blue Satin
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FARGEPANEL
ALTERNATIVE
FARGER

TILBEHØR

• Putesett

• Akterkalesje (L2)

• Havnekalesje 

• Vannskibøyle

• Wakeboardstativ til vannskibøyle

• Fast mellomdør (L2)

• Sete-oppbevaringsboks 45 l

• Sete-stangboks

• Pute til baksete, større

STANDARDUTSTYR

• NFB-kabelstyring

• Styrekonsoll, vindskjerm

• Venstre konsoll, vindskjerm (L2)

• Låsbare oppbevaringsrom 

(ennøkkelsystem)

• Integrert kalesjegarasje

• Løstagbar baksete

FABRIKKMONTERT UTSTYR

• NAVI 7 -pakke**

• COMFORT-pakke

• CANVAS-pakke (L2)

                  ER TROLIG DEN VIKTIGSTE NYHETEN 
FOR SESONGEN 2016. 

Siden dette er en modell som har i årevis toppet salgsstatis-
tikken har vi storsatset på utviklingen av den. Vi har ytterligere 
forbedret sjøegenskapene, allsidigheten, funksjonaliteten om 
bord og oppbevaringsrommene. Som sin forgjenger er den 

har nå en integrert kalesjegarasje, nye ergonomiske konsoller 
med wrap around vindskjermer som effektivt beskytter mot 

-
tering av en 7” kartplotter og er ergonomiskt optimalisert for 
både sittende og stående kjørestilling. I førersetet vil du legge 
merke til at det er mer plass, slik at selv store sjåfører sitter 
komfortabelt med regndressen på. Den nye skrogen har en 
lavere planingsterskel spesielt med en tungt lastet båt.

Du kan få nye Buster L med tradisjonell dobbelkonsollva-
riant (L2), i hvilket tilfelle får passasjerene på baksetet full 
beskyttelse av vindskjermene og fast, todelt dør mellom kon-
sollene (tilbehør). På L2 får du opptil tre passasjerer med 
bagasje beskyttet under kalesjen i tilfelle regn eller dårlig vær. 
Om du vil maksimere tilgjengelig lasterom gir enkeltkonsollva-
rianten (L1) god gulvplass til transport av diverse last. Det nye 

baksetet og legger den i land. Den integrerte kalesjegarasjen 
huser kalesjen på L2, samtidig som den kan anvendes for 

lokket til kalesjegarasjen til lagring av lysmasten.

tilpasningsevne. Takket være den løstagbare bakseten og de 
løstagabare sete-oppbevaringsboksene kan den nye Buster L 
være en trygg, romslig forbindelsebåt, en liten sportsbåt for 
sommerturer eller en ren fraktebåt. De forbedrede sjøegens-
kapene gir en følelse av trygghet når været blir verre. Den 
nye baugen med trapp øker oppbevaringsrommet og forenkler 
lasting samt av- og påstigning. Den nye Buster L er skapt for 
å arve “best i klassen” tittelen fra sin forgjenger.

Antall personer: 6

Belastning: 460 kg

Lengde: 5,13 m

Bredde: 1,99 m

Dypgående: 0,29 m

V-bunn: 16°

Vekt (uten motor): 

390 kg (L1), 420 kg (L2)

Motoreffekt: 30 -- 50 

Stammelengde: L 

CE-merke: C

Toppfart cirka: 27 kn*

• Pute til baksete, mindre

• Pute til ryggstøtte

• Pute til sete-oppbevaringsboks 45 l

• Pute til sete-stangboks

• Baugrekke, høyre

• Stativ for ekkoloddsensor

• Kompass

• Låsesett (låsevaier, Abloy-lås 1 stk, 

ennøkkelsystem)

• Sete-oppbevaringsboks 45 l (L1 1 stk / L2 2 stk)

• Badeplattform

• Badestige

• Rekkverk

• Brannslukningsapparat

• Batteriboks

• Hovedstrømbryter med automatsikringer

• Automatisk lensepumpe

• Navigasjonslys

• Lysmast, løstagbar

• Strømuttak 12V

• Regnvann lensende dekk

*Ovennevnte hastigheter er veiledende og har oppnådd under testforhold. Faktiske hastigheter, spesielt topp hastigheter varierer sterkt på grunn av bølgedannelse, vind, 
propell, motor monteringshøyde, trim, trimklapper, bottnets renhet, drivstoff og last plassering. Dermeder tabellen over, ingen turtalls garanti.

** NAVI 7 –pakke inkl. standard sensor som ikke inneholder SideVü/DownVü funksjon.

Fargene er gjengitt så godt som det trykkteknisk er mulig.

L1 L2



Buster M
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En Mangesidig familiebåt
M for mange funksjoner og bruksområder
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LENGDE 4,80 m / BREDDE 1,85 m / MOTOREFFEKT 30-40  / ANTALL PERSONER 5
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BUSTER M

Black Satin
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FARGEPANEL
ALTERNATIVE
FARGER

TILBEHØR

• Putesett

• Akterkalesje (M2)

• Havnekalesje 

• Vannskibøyle

• Fast mellomdør (M2)

• Stativ for ekkoloddsensor

• Kompass

STANDARDUTSTYR

• Kabelstyring

• Styrekonsoll, vindskjerm

• Venstre konsoll, vindskjerm (M2)

• Låsbare oppbevaringsrom (ennøkkelsystem)

• Integrert kalesjegarasje

• Løstagbar baksete

• Sete-oppbevaringsboks 45 l, 1 stk (Mcc)

FABRIKKMONTERT UTSTYR

• NAVI 7 -pakke**

• COMFORT-pakke

• CANVAS-pakke

                   PASSER PERFEKT FOR HYTTA ELLER 
TIL SPENNENDE FISKETURER. 

Tidligere modell av Buster M ble umiddelbart populær takket 
være sin enkelthet og overlegne driftsøkonomi. Vi har rendyr-
ket disse egenskapene ytterligere. Buster M er godt utstyrt for 
sin størrelse. De omfattende utstyrspakkene og tilleggsmulig-
hetene gjør det fullt mulig å skreddersy båten akkurat slik du 
ønsker det. Nye M har plass for innfelt kartplotter. Samtidig 
har førerplassen blitt betydelig forbedret med ergonomisk 
plassering av motorkontroll, ratt, instrumenter og kompass. 
Den integrerte kalesjegarasjen er uvanlig på denne båtstør-
relsen, men er noe du som bruker opplagt vil sette stor pris 

-
rate stangboksen som leveres som tilleggsutstyr.

De nye konsollene og den nye vindskjermen gir ypperlig 
beskyttelse. Nye Buster M fås i dobbel eller midtkonsollva-

og vind. Som tilleggsutstyr kan leveres en praktisk dør mellom 
konsollene. Da blir komforten enda høyere. Kalesjegarasjen for-
lenger kalesjens levetid og gjør betjeningen enkel. De for-
bedrede kjøreegenskapene garanterer en komfortabel tur 
for alle om bord. Buster M er en enestående behagelig og 
mangesidig familiebåt. 

Antall personer: 5

Belastning: 385 kg

Lengde: 4,80 m

Bredde: 1,85 m

Dypgående: 0,27 m

V-bunn: 17,5°

Vekt (uten motor): 

335 kg (Mcc), 355 kg (M2)

Motoreffekt: 30 -- 40 

Stammelengde: L 

CE-merke: C

Toppfart cirka: 27 kn*

• Sete-oppbevaringsboks 45 l, 2 stk (M2)

• Badeplattform

• Badestige

• Rekkverk

• Brannslukningsapparat

• Batteriboks

• Hovedstrømbryter med automatsikringer

• Automatisk lensepumpe

• Navigasjonslys

• Lysmast, løstagbar

• Strømuttak 12V

• Regnvann lensende dekk

• Sete-oppbevaringsboks 45 l

• Sete-stangboks

• Pute til sete-oppbevaringsboks 45 l

• Pute til sete-stangboks

• Låsesett (låsevaier, Abloy-lås 1 stk, 

ennøkkelsystem)

• Targabøyle (Mcc)

*Ovennevnte hastigheter er veiledende og har oppnådd under testforhold. Faktiske hastigheter, spesielt topp hastigheter varierer sterkt på grunn av bølgedannelse, vind, 
propell, motor monteringshøyde, trim, trimklapper, bottnets renhet, drivstoff og last plassering. Dermeder tabellen over, ingen turtalls garanti.

** NAVI 7 –pakke inkl. standard sensor som ikke inneholder SideVü/DownVü funksjon.

Brown Copper Metallic
Fargene er gjengitt så godt som det trykkteknisk er mulig.

FARGEPANEL
ALTERNATIVE
FARGER

M
2

M
cc



Buster S, Scc
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Slitesterkt sommermoro
Buster S/Scc - to modeller til transport, fiske og moro
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LENGDE 4,61 m / BREDDE 1,88 m / MOTOREFFEKT 20-30  / ANTALL PERSONER 4
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BUSTER S / Scc
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TILBEHØR

• Kjørekalesje/havnekalesje (S)

• Låsesett (låsevaier, Abloy-lås 3 stk) (S)

• Putesett

• Havnekalesje (Scc)

STANDARDUTSTYR

• Kabelstyring

• Styrekonsoll, vindskjerm

• Løstagbar midtsete (S)

• Rekkverk

                             ER DE SMÅ ARBEIDHESTENE I 
SIN KLASSE

Buster har optimert designen for at disse to modellene skal 
føles stabile og gi en god kjøreopplevelse med små motorer. 
Båtene har imidlertid også en V-formet bunn som gjør dem 

å vite at du kan ro en S-Buster.
Begge de to modellene er rommelige. For deg som trekker 

båten på land er det en fordel at båtene er lette selv om de 

styrekonsoll. Det gjør at du kan stå og styre båten – en fordel 
når det er bølger. S-modellen med sidemontert konsoll og en 

Buster S og Scc er båter du kan bruke selv i dårlig vær. 
Begge kan kjøres med kalesje (extrautstyr). Vil du øke kom-

forten, kan det lønne seg og bestille putesettet med pene og 
gode puter til sitteplassene om bord. Låsbare stuverom gjør 
at du trygt kan la det utstyret du bruker til daglig ligge igjen 
om bord.

Antall personer: 4

Belastning: 310 kg

Lengde: 4,61 m

Bredde: 1,88 m

Dypgående: 0,19 m

V-bunn: 15°

Vekt (uten motor): 

259 kg (S), 280 kg (Scc) 

Motoreffekt: 20-30 

Stammelengde: L

CE-merke: C

Toppfart cirka: 25 kn*

• Batteriboks

• Hovedstrømbryter med automatsikringer

• Automatisk lensepumpe

• Lysmast, løstagbar

• Strømuttak 12V

• Sete-oppbevaringsboks 45 l (Scc)

• Targabøyle (Scc)

• Baugrekke, venstre

• Stativ for ekkoloddsensor

• Kompass

• Låsesett (låsevaier, Abloy-lås 1 stk, 

ennøkkelsystem) (Scc)

*Ovennevnte hastigheter er veiledende og har oppnådd under testforhold. Faktiske hastigheter, spesielt topp hastigheter varierer sterkt på grunn av bølgedannelse, vind, 
propell, motor monteringshøyde, trim, trimklapper, bottnets renhet, drivstoff og last plassering. Dermeder tabellen over, ingen turtalls garanti.
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Buster S Fish
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Den perfekte fiskebåten
Den nye Buster S Fish - en praktisk båt for spinnfiske og vertikalfiske

LENGDE 4,61 m / BREDDE 1,88 m / MOTOREFFEKT 20-30  / ANTALL PERSONER 3

NYHET



BUSTER S FISH 
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TILBEHØR

• Vindskjerm

• Fiskestol

• Luftet fiskebrønn

• Siderekkverk til baug

• Motorbrakett for baugmotor

• Kompass

• Låsesett (låsevaier, Abloy-lås 3 stk)

STANDARDUTSTYR

• Kabelstyring

• Styrekonsoll

• Fiskestol, 2 festepunkter

• Rekkverk

                           ER FISKERNES FAVORITT 
I BUSTER-FAMILIEN.

Den er like godt egnet for innsjøer som for kystområder. 
Takket være den unike skrogformen er den lett å kjøre med 
drivstoffeffektive motorer i størrelsesområdet på 20-30 hk. 

Med den kan man få S Fish til å holde seg på plass under 
-

naliteten) til å kjøre en forhåndsbestemt rute, slik at du kan 

bruk og krevende omstendigheter.
S Fish er for sin størrelse både romslig og stabil. Den over-

bygde baugdekken og opphøyde planløsningen på akterdek-
ket har rikelig med oppbevaringsrom og sikre arbeidsområder 

oppbevaringsbokser i plast. S Fish har to monteringssteder 

Den andre stolen er ekstrautstyr. I stangboksen er det plass 

kan også fås med vindskjerm.

prøvde skroggeometrien av Buster S er uslåelig i denne stør-
relsesklassen. De låsbare oppbevaringsrommene muliggjør 
sikker lagring av utstyr. Takket være lav totalvekt kan båten 
slepes med en ubremset tilhenger bak en vanlig personbil.

Antall personer: 3

Belastning: 310 kg

Lengde: 4,61 m

Bredde: 1,88 m

Dypgående: 0,20 m

V-bunn: 15°

Vekt (uten motor): 300 kg

Motoreffekt: 20 -- 30 

Stammelengde: L 

CE-merke: C

Toppfart cirka: 24 kn*

FABRIKKMONTERT UTSTYR

• Frontmontert elektrisk motor, Motorguide Xi5

• Batteriboks

• Hovedstrømbryter med automatsikringer

• Automatisk lensepumpe

*Ovennevnte hastigheter er veiledende og har oppnådd under testforhold. Faktiske hastigheter, spesielt topp hastigheter varierer sterkt på grunn av bølgedannelse, vind, 
propell, motor monteringshøyde, trim, trimklapper, bottnets renhet, drivstoff og last plassering. Dermeder tabellen over, ingen turtalls garanti.

• Lysmast, løstagbar

• Strømuttak 12V

• Stativ for ekkoloddsensor

S
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Buster XS, XSr
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Robuste lettvektere
Buster XS/XSr - lette, solide, sikre, enkle å vedlikeholde og med god plass
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LENGDE 4,15 m / BREDDE 1,65 m / MOTOREFFEKT 6-20  / ANTALL PERSONER 4
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BUSTER XS 
XSr 
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TILBEHØR

• Kjørekalesje/havnekalesje

• Styrekonsoll, vindskjerm (inkl. styresnekke, 

ratt og styrekabel) (XS)

• Akterrekkverk

• Siderekkverk

• Adapter for lang motorrigg (XS)

• Låsesett (låsevaier, Abloy-lås 3 stk)

STANDARDUTSTYR

• Manuell lensepumpe (XS)

• Kabelstyring (XSr)

• Styrekonsoll, vindskjerm (XSr)

• Batteriboks (XSr)

• Hovedstrømbryter med automatsikringer (XSr)

• Automatisk lensepumpen (XSr)

Buster XS leveres i to versjoner. XS er den perfekte båten for 

langt hver dag. Vil du ha mer kjørekomfort, bør du se nærmere 
på XSr som har sidemontert styrekonsoll med ratt og opplegg 

Buster XS og Buster XSr er båter for de nære farvannene 
som du trygt kan overlate til en nybegynner. Begge er lett 
å kjøre, manøvrere og legge til med. Det solide skroget blir 
ikke ødelagt om du skulle være uheldig og ”bulke i brygga”. 
Sklisikringen om bord er god og passasjerene har håndtak 
de kan bruke når dere er under veis. Sitteplassene er belagt 
med et komfortabelt, vannavvisende skummateriale. Stuve-
rommene er låsbare. Det du vil la ligge om bord kan du ha 
ombord til den neste turen du skal ut på.

Antall personer: 4

Belastning: 310 kg

Lengde: 4,15 m

Bredde: 1,65 m

Dypgående: 0,18 m

V-bunn: 10°

Vekt (uten motor): 

161 kg (XS), 166 kg (XSr)

Motoreffekt: 6-20 

Stammelengde: S/L (XS) L (XSr)

CE-merke: D

Toppfart cirka: 24 kn*

FOR DEG SOM VIL HA KJØRE KOMFORT
FOR DEG SOM TRENGER PLASS, Buster XS eller XSr er en ukomplisert og solid bruksbåt. Den 

er lett å håndtere og lett å ta med seg. Båten veier ikke mer 
enn 160 kilo. Det gjør at du kan frakte den på en tilhenger 
uten bremser.

*Ovennevnte hastigheter er veiledende og har oppnådd under testforhold. Faktiske hastigheter, spesielt topp hastigheter varierer sterkt på grunn av bølgedannelse, vind, 
propell, motor monteringshøyde, trim, trimklapper, bottnets renhet, drivstoff og last plassering. Dermeder tabellen over, ingen turtalls garanti.
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Buster Mini
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LENGDE 3,88 m / BREDDE 1,49 m / MOTOREFFEKT 2-8  / ANTALL PERSONER 3

Optimalisert minimalisme
Buster Mini er en Buster for familiens minste



BUSTER MINI 
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                         LETT Å RO, KAN KJØRES
MED MOTOR.

Selv om den er liten og lett er den en ekte Buster, bygd i de 
samme materialene og med den samme perfeksjonismen 
som de større Buster-modellene. Alle kan prøve å være skip-
per om bord i en Mini. Den er lett å ro og kan kjøres med mo-

Mini veier ikke mer enn 100 kilo. Om høsten trekker du den 
opp og legger den med bunnen i været på stranden. Alumi-
nium tåler vær og vind året rundt.

En Buster Mini har mange bruksområder. Du kan bruke 
den i saltvann og ferskvann og du kan bruke den til tran-

større båt som ligger i bøye. Regnvann om bord blir du enkelt 
kvitt takket være den unike Easy Bail-ventilen som Buster har 
utviklet. Når båten planer, vrir du ganske enkelt på håndtaket 
til Easy Bail-ventilen og vannet suges ut av båten. Buster Mini 
er det beste, bekymringsfrie valget for dem som er på jakt 
etter en lettrodd motorbåt som tåler det aller meste.

Mini-modellen er liten, men den er godkjent for tre personer. 
Om bord er det god plass til passasjerer, bagasje og utstyr. 
Toftene med pålimte puter i vannavvisende skumplast er 
standard. Buster utviklet Mini for at det skulle være en båt 
som er lett og stabil for dem som ofte bruker årer, for eksem-
pel når de setter garn. Vekten gjør at en Mini enkelt kan frak-
tes på en liten, ubremset tilhenger bak nær sagt en hver bil.

TILBEHØR

• Årer og åregafler

• Brakett for kortrigget motor

• Havnekalesje

Antall personer: 3

Belastning: 235 kg

Lengde: 3,88 m

Bredde: 1,49 m

Dypgående: 0,18 m

V-bunn: 10°

Vekt (uten motor): 104 kg

Motoreffekt: 2-8 

Stammelengde: L

CE-merke: D

Toppfart cirka: 17 kn*

*Ovennevnte hastigheter er veiledende og har oppnådd under testforhold. Faktiske hastigheter, spesielt topp hastigheter varierer sterkt på grunn av bølgedannelse, vind, 
propell, motor monteringshøyde, trim, trimklapper, bottnets renhet, drivstoff og last plassering. Dermeder tabellen over, ingen turtalls garanti.
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Buster Cabin E
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Perfekt året rundt
Buster Cabin E tar deg dit du skal hele året
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LENGDE 6,92 m / BREDDE 2,43 m / MOTOREFFEKT 115-250  / ANTALL PERSONER 8
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BUSTER CABIN E
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TILBEHØR

• Akterkalesje

• Mørkleggingsgardiner (inkl. gardin til tak-, 

front- og bakvinduet)

• Hjelpemotorbrakett

• Stativ for ekkoloddsensor

• Kompass

• Låsesett (låsevaier, Abloy-lås 1 stk, 

ennøkkelsystem)

STANDARDUTSTYR

• Hydraulisk styring

• Tiltratt

• Vindusvisker, høyre

• Vindusvisker, venstre

• Dør foran og skyvedør bak, låsbare, 

ennøkkelsystem

• LED-dekksbelysning

• Gangmatte

• Trimplan 

FABRIKKMONTERT UTSTYR

• NAVI 12 -pakke

• NAVI PLUSS -pakke

• RADAR-pakke

• COMFORT-pakke

• CANVAS-pakke

• ENTERTAINMENT-pakke

• Targabøyle

                              ER DEN PERFEKTE BÅTEN 
FOR DEG SOM VIL MER MED BÅTLIVET DITT 
ENN BARE Å FERDES PÅ FJORDEN EN VAKKER 
SOMMERDAG. 

Buster utviklet Cabin E for båtentusiaster som gjerne forlen-
ger sesongen til hele året. I den rommelige kabinen er det god 
plass til åtte personer som sitter tørt og godt. I hytta kan to 
overnatte når det er behov for det.

Selve kabinen er designet for at alle skal ha det godt om 
bord. Glasstaket, som er en stor panoramaluke, gjør det lyst 
og behagelig under dekk - enten det er kaldt eller varmt ute. 
LED-belysningen gir en hyggelig atmosfære i kabinen på 
kvelds- og nattestid. Sikten er fortreffelig gjennom store pano- 
ramaruter og Buster la vekt på god lydisolering. Cabin E ble 
en av de mest stillegående båtene til Buster. Belysningen ute 

overnatte, kan setene og benkene med noen enkle håndgrep 
omgjøres til køyer med full liggelengde.

Buster Cabin E er en båt som tåler tøft vær og grov sjø. 

både om kvaliteten, sjøegenskapene og brukervennligheten.
Det nye skroget er forlenget, har fått mer oppdrift i baugen og 
skarpere V-bunn. I selve bunnen er det brukt aluminium som 
er fem millimeter tykk. Cabin E er en båt som kan kjøres med 
en rekke forskjellige motorer med ytelse fra 115 og helt opp 
til 250 hester.

Antall personer: 8

Belastning: 855 kg

Lengde: 6,92 m

Dypgående: 0,35 m

V-bunn: 21° 

Bredde: 2,43 m

Vekt (uten motor): 1185 kg

Motoreffekt: 115 -- 250 

Stammelengde: XL

Bensintank: 240 l

CE-merke: C

Toppfart cirka: 45 kn*

• Seter med sengemekanisme

• Stolstativ med demping

• Bade-/arbeidsplattform

• Badestige

• Rekkverk og dekksbeslag i rustfritt stål

• Brannslukningsapparat

• Batteriboks

• Hovedstrømbryter med automatsikringer

• Manuell lensepumpe

• Automatisk lensepumpe

• Fast drivstofftank

• Navigasjonslys

• Lysmast, sammenleggbar

• Strømuttak 12V

• Regnvann lensende dekk

• Beredskap for baugpropell

• Utvendig styreposisjon (kompatibel med 

Yamaha mekanisk kontroll)

• Utvendig styreposisjon (kompatibel med 

Yamaha elektronisk kontroll)

• Dobbel batterisystem (koblinger og kabler, 

uten batterier)

• Lyskastere 2 stk

• Varmeapparat

• Baugpropell

• Spring-kryssholt i rustfritt stål

*Ovennevnte hastigheter er veiledende og har oppnådd under testforhold. Faktiske hastigheter, spesielt topp hastigheter varierer sterkt på grunn av bølgedannelse, vind, 
propell, motor monteringshøyde, trim, trimklapper, bottnets renhet, drivstoff og last plassering. Dermeder tabellen over, ingen turtalls garanti.
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Buster Magnum E
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Kongefamiliens nyeste medlem
Buster Magnum E - for designbevisste
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LENGDE 6,43 m / BREDDE 2,47 m / MOTOREFFEKT 150-225  / ANTALL PERSONER 8

NYHET
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BUSTER MAGNUM E

Liquid Copper Steel Blue Metallic
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FARGEPANEL
ALTERNATIVE
FARGER

TILBEHØR

• Havnekalesje 

• Stativ for ekkoloddsensor

• Kompass

• Bord

• Låsesett (låsevaier, Abloy-lås 1 stk, 

ennøkkelsystem)

STANDARDUTSTYR

• Hydraulisk styring

• Tiltratt

• Styrekonsoll, vindskjerm i herdet glass

• Venstre konsoll, vindskjerm i herdet glass

• Vindusvisker, høyre

• Vindusvisker, venstre

• Fast mellomdør

• Låsbare oppbevaringsrom (ennøkkelsystem)

• Fusion audio system (Apple/Mp3 kompatibel)

• Putesett

FABRIKKMONTERT UTSTYR

• NAVI 12 -pakke

• NAVI PLUSS -pakke

• Gulvmatter

• Teakdekk

• Elektro-hydraulisk servostyring

• Kjøleskap

                                    ER DEN NYE 
KOMPROMISSLØSE TRENDSETTER.

Vi har fokusert hele vår 50 års erfaring, kombinert med den 
innsikten vi har fått gjennom 4000 Buster Magnum vi har 

-
dekk til aluminiumsbåtenes kongefamilie. Innovasjoner som 
en dør mellom konsollene som håndteres med enhåndsgrep, 
klassens største badeplattform, hurtigdrenerende dekk og 
unike løsninger som forenkler passasjen i baugen og aktern 
gjør Magnum E unik i sin størrelsesklasse. De frekke linjene 
tiltaler venner av estetikk og design.

Inspirert av suksessen med Magnum M5 har nye Bus-
ter Magnum E fått en helt ny, sporty, men trygg og samtidig 
svært sjødyktig skrog. Dyp V-vinkel i aktern, fyldig baug og 
lav tyngdepunkt bidrar til strålende kjøreegenskaper uten 
å gjøre båten ustabil mens fortøyd. Lav totalvekt kombinert 
med optimal langsgående fordeling av vekt bidrar til den 
sportslige følelsen av skroget. Sjøegenskapene er i toppklass, 
aggressive svinger gjennomføres jevnt og skroget tar grov sjø 
enestående mykt og lydløst. Alt dette bidrar til en behagelig 
kjøreopplevelse. Det brede motoreffektområdet (150-225 hk) 
gjør det mulig å skreddersy en passende båt- og motorpakke 
uansett om det legges vekt på ren nytelse, økonomiske skjær-
gårdsturer eller vannsport.

I tillegg til å være stilig er den nye Magnum E også prak-
tisk. Totalt er det over 1 000 liter lagringsplass - mer enn 

dobbelt så mye som i en gjennomsnittlig stor SUV. Den største 
delen av volumet er lett tilgjengelig under dørken, i konsol-
lene og under baksetet. Ombordstigningen er eksepsjonelt 
gjennomtenkt både via baugen og via enorme badeplattfor-
mene i aktern med den geniale døren i ryggstøtten på bakse-

Begge dørbladene åpnes og lukkes med enhåndsgrep takket 
være en genial mekanisme. Magnum E har blitt designet for 
at Du skal trives ombord. Bordet, som kan enkelt oppbevares 
mens du kjører, fungerer som et sosialt senter i havnen. Kjøle-  
skapet (tilbehør) holder mat og drikke ved ønsket temperatur 
under reisen. Nye Magnum E - når stil er viktig.

Antall personer: 8

Belastning: 795 kg

Lengde: 6,43 m

Bredde: 2,47 m

Dypgående: 0,37 m

V-bunn: 21°

Vekt (uten motor): 1050 kg

Motoreffekt: 150 -- 225 

Stammelengde: XL 

Bensintank: 240 l

CE-merke: C

Toppfart cirka: 46 kn*

• Vannskibøyle

• Akterkalesje 

• Trimplan med joystick-kontroll

• Integrert kalesjegarasje

• Sete-stangboks

• Offshorestoler 2 stk med overtrekk

• Stolstativ med demping

• Bokser for dregg og tau

• Badeplattform

• Badestige

• Rekkverk og dekksbeslag i rustfritt stål

• Brannslukningsapparat

• Batteriboks

• Hovedstrømbryter med automatsikringer

• Manuell lensepumpe

• Automatisk lensepumpe

• Fast drivstofftank

• Navigasjonslys

• Lysmast, løstagbar

• Strømuttak 12V

• Hurtigdrenerende dekk

*Ovennevnte hastigheter er veiledende og har oppnådd under testforhold. Faktiske hastigheter, spesielt topp hastigheter varierer sterkt på grunn av bølgedannelse, vind, 
propell, motor monteringshøyde, trim, trimklapper, bottnets renhet, drivstoff og last plassering. Dermeder tabellen over, ingen turtalls garanti.

Fargene er gjengitt så godt som det trykkteknisk er mulig.

M
ag

nu
m

 E



Buster XLe
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Elegant hybrid
Buster Xle: Kombinasjonen av aluminiumsskrog
og glassfiberinnredning skaper trygghet og eleganse
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LENGDE 5,80 m / BREDDE 2,25 m / MOTOREFFEKT 60-100  / ANTALL PERSONER 7
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BUSTER XLe 
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TILBEHØR

• Havnekalesje 

• Vannskibøyle

• Stativ for ekkoloddsensor

• Kompass

• Låsesett (låsevaier, Abloy-lås 1 stk, 

ennøkkelsystem)

STANDARDUTSTYR

• Hydraulisk styring

• Tiltratt

• Styrekonsoll, vindskjerm i herdet glass

• Venstre konsoll, vindskjerm i herdet glass

• Vindusvisker, høyre

• Fast mellomdør

• Låsbare oppbevaringsrom (ennøkkelsystem)

• Putesett

• Akterkalesje 

FABRIKKMONTERT UTSTYR

• NAVI 7 -pakke**

                      ER DEN FØRSTE BÅTEN I DEN NYE 
BUSTER E-SERIEN.

Buster XLe er basert på det kritikerroste XL skroget. XLe kom-
binerer 60 års erfaringer av aluminiumskrog med et estetisk 
formspråk – uten å glemme allsidighet og funksjonalitet. Den 
solide vindskjermen og faste mellomdøren beskytter passa-  
sjerer fra vind og sprut, mens det integrerte kalesjegarasjet 
gjør livet til sjøs enklere.

XLe er det rette valget for dem som setter pris på en vel-
lykket kombinasjon av allsidighet, driftsøkonomi og elegante 
linjer. Vindskjerm i glass med vindusvisker bidrar til komfort 
og sikkerhet. En meget stillegående skrog, rikelig oppbeva-  
ringsrom og taubokser gjør båtlivet en glede også for passa-  
sjerer. Den grå dørken er selvsagt sklisikker samtidig som den 
er lett å holde ren.

på XLe er unikt bred. Den store faste drivstofftanken på 138 liter 

gir en uvanlig frihet til å velge mellom optimert drifts- økonomi 
og maksimert ytelse. Beslag i rustfritt stål og en sjenerøs 
standardutstyrsnivå tar vårt løfte ”Et bekymringsfritt valg”.

Antall personer: 7

Belastning: 535 kg

Lengde: 5,80 m

Bredde: 2,25 m

Dypgående: 0,40 m

V-bunn: 19°

Vekt (uten motor): 695 kg

Motoreffekt: 60 -- 100 

Stammelengde: L 

Bensintank: 138 l

CE-merke: C

Toppfart cirka: 36 kn*

• Trimplan med joystick-kontroll

• Integrert kalesjegarasje

• Sete-stangboks

• Offshorestoler 2 stk med overtrekk

• Bokser for dregg og tau

• Badestige

• Rekkverk og dekksbeslag i rustfritt stål

• Brannslukningsapparat

• Batteriboks

• Hovedstrømbryter med automatsikringer

• Automatisk lensepumpe

• Fast drivstofftank

• Navigasjonslys

• Lysmast, løstagbar

• Strømuttak 12V

• Regnvann lensende dekk

*Ovennevnte hastigheter er veiledende og har oppnådd under testforhold. Faktiske hastigheter, spesielt topp hastigheter varierer sterkt på grunn av bølgedannelse, vind, 
propell, motor monteringshøyde, trim, trimklapper, bottnets renhet, drivstoff og last plassering. Dermeder tabellen over, ingen turtalls garanti.

** NAVI 7 –pakke inkl. standard sensor som ikke inneholder SideVü/DownVü funksjon.
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Buster Le
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Kompromissløs ytelse og estetikk
Buster Le: basert på Buster L 
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LENGDE 5,07 m / BREDDE 2,05 m / MOTOREFFEKT 50-70  / ANTALL PERSONER 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*
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TILBEHØR

• Havnekalesje 

• Vannskibøyle

• Stativ for ekkoloddsensor

• Kompass

• Låsesett (låsevaier, Abloy-lås 1 stk, 

ennøkkelsystem)

• Sete-oppbevaringsboks 45 l

• Pute til sete-oppbevaringsboks 45 l

STANDARDUTSTYR

• NFB-kabelstyring

• Styrekonsoll, vindskjerm

• Venstre konsoll, vindskjerm

• Fast mellomdør

• Låsbare oppbevaringsrom (ennøkkelsystem)

• Putesett

• Akterkalesje 

• Integrert kalesjegarasje

FABRIKKMONTERT UTSTYR

• NAVI 7 -pakke**

                    EN BÅT SOM TÅLER RØFF 
BEHANDLING, KAN TREKKES PÅ LAND UTEN
Å GÅ I STYKKER

Basisen er det gjennomprøvde favorittskroget til Buster L. 
Det har vi kombinert med en praktisk, forseggjort og letts-

kombinasjonen, ikke minst dem som er opptatt av båtens 
estetikk. Glassfiberdekket med konsoller, dørk, stuverom 
og andre detaljer gjør at båten fremstår som moderne, pen 
og påkostet. Buster har erfaring og økonomisk styrke som gjør 
at vi kan kaste oss enda hardere  inn i kampen om kundene 
i femmeterssegmentet. 

Den solide vindskjermen som er trukket i en bue mot 
hekken beskytter passasjerene. Åpningen mellom konsollene 
kan du stenge med en solid og stødig dør. Kalesjen har sin 
faste plass i en egen garasje når den ikke er i bruk. Sitte-
benkene og oppbevaringsboksene er som på mange andre 

bruksområde selv om båten ikke er mer enn 5,07 meter lang. 
Buster tar ditt båtliv på alvor.

Vi holder fast ved vårt motto hver gang en ny modell utvikles. 
Velger du en Buster Le velger du ikke bare en praktisk, pen og 
solid båt, men også en båt som er bekymringsfri. Båten har et 
solid skrog med gode sjøegenskaper som er godt støydempet, 
den er lett, kan frakte seks personer og har fast bensintank 
som rommer hele 54 liter. Rekkevidden er intet problem. Vel-
ger du den største motoren Buster Le er godkjent for får du 
også en rask og livlig båt.

Antall personer: 6

Belastning: 450 kg

Lengde: 5,07 m

Bredde: 2,05 m

Dypgående: 0,26 m

V-bunn: 16°

Vekt (uten motor): 495 kg

Motoreffekt: 50 -- 70 

Stammelengde: L 

Bensintank: 54 l

CE-merke: C

Toppfart cirka: 32 kn*

• Offshorestoler 2 stk med overtrekk

• Bokser for dregg og tau

• Badeplattform

• Badestige

• Rekkverk og dekksbeslag i rustfritt stål

• Brannslukningsapparat

• Batteriboks

• Automatisk lensepumpe

• Hovedstrømbryter med automatsikringer

• Fast drivstofftank

• Navigasjonslys

• Lysmast, løstagbar

• Strømuttak 12V

• Regnvann lensende dekk

*Ovennevnte hastigheter er veiledende og har oppnådd under testforhold. Faktiske hastigheter, spesielt topp hastigheter varierer sterkt på grunn av bølgedannelse, vind, 
propell, motor monteringshøyde, trim, trimklapper, bottnets renhet, drivstoff og last plassering. Dermeder tabellen over, ingen turtalls garanti.

** NAVI 7 –pakke inkl. standard sensor som ikke inneholder SideVü/DownVü funksjon.

Le



Buster Magnum Pro
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LENGDE 7,14 m / BREDDE 2,42 m / MOTOREFFEKT 150-250  / ANTALL PERSONER 6

Ekstrembåt for ekstreme utfordringer
Buster Magnum Pro gir deg den profesjonelle følelsen året rundt



BUSTER MAGNUM PRO
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TILBEHØR

• Putesett

• Vannskibøyle

• Wakeboardstativ til vannskibøyle

• Konsolltrekk

STANDARDUTSTYR

• Hydraulisk styring

• Styrekonsoll, vindskjerm i herdet glass

• Vindusvisker

• Låsbare oppbevaringsrom (ennøkkelsystem)

• Sprayhood/Kalesje

• Targabøyle

• NAVI 12 -pakke

• Trimplan med joystick-kontroll

• Integrert kalesjegarasje

FABRIKKMONTERT UTSTYR

• NAVI PLUSS -pakke

• RADAR-pakke

• Tiltratt

• Elektro-hydraulisk servostyring

• Sadelseter

                                         BÅTEN FOR KREVENDE 
FORHOLO

Buster utviklet Pro-versjonen for at den skulle tilfredsstille de 
aller mest krevende båtbrukerne – de som kjører langt og tøft 
året rundt, som trenger stuverom men også skal ha plass til 
å bevege seg om bord.

Skroglengden og en dyp V-bunn gir myke og forutsig 
bare bevegelser i grov sjø. Førerposisjonen midt i båten 
er godt bes kyttet mot vær og vind. Med elektrohydraulisk 
styreservo (ekstrautstyr) har føreren full kontroll. Den store 
bensintanken gjør at du kan kjøre langt, 240 nautiske mil*, 
før en marina må dukke opp i horisonten.

Magnum Pro er utviklet med tanke på at båten skal bru-
kes under krevende forhold og at båten ikke skal være en 
begrensning for de oppdragene som må utføres. Forutsig-
bare sjøegenskaper, sikkerhet og praktiske løsninger har 
stått i fokus. Det er plass til å bevege seg på begge sider av 

akterbenken. Den solide targabøylen gjør det mulig å mon-
tere antenner, søkelys og annet utstyr. Dashbordet er stort og 

Førerposisjonen er beskyttet av en høy vindskjerm i herdet 
glass som ikke ripes opp av vindusviskeren.

Antall personer: 6

Belastning: 500 kg

Lengde: 7,14 m

Bredde: 2,42 m

Dypgående: 0,36 m

V-bunn: 20°

Vekt (uten motor): 1045 kg

Motoreffekt: 150-- 250 

Stammelengde: XL 

Bensintank: 250 l

CE-merke: C

Toppfart cirka: 48 kn*

• Sete-oppbevaringsboks foran konsollen

• Offshorestoler 2 stk med overtrekk

• Stolstativ med demping

• Bokser for dregg og tau

• Badeplattform

• Badestige

• Aluminiumsdørk

• Rekkverk og dekksbeslag i rustfritt stål

• Brannslukningsapparat

• Batteriboks

• Manuell lensepumpe

• Hovedstrømbryter med automatsikringer

• Automatisk lensepumpe

• Fast drivstofftank

• Navigasjonslys

• Lysmast, løstagbar

• Strømuttak 12V

• Regnvann lensende dekk

• Hjelpemotorbrakett

• Stativ for ekkoloddsensor

• Låsesett (låsevaier, Abloy-lås 1 stk, 

ennøkkelsystem)

*Ovennevnte hastigheter er veiledende og har oppnådd under testforhold. Faktiske hastigheter, spesielt topp hastigheter varierer sterkt på grunn av bølgedannelse, vind, 
propell, motor monteringshøyde, trim, trimklapper, bottnets renhet, drivstoff og last plassering. Dermeder tabellen over, ingen turtalls garanti.
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Buster XL Pro
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LENGDE 5,94 m / BREDDE 2,17 m / MOTOREFFEKT 70-115  / ANTALL PERSONER  7

For glede og arbeid til sjøs
Buster XL Pro er en heftig båt for krevende fritid og arbeid

NYHET



BUSTER XL PRO
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TILBEHØR

• Putesett

• Akterkalesje, todelt

• Havnekalesje 

• Vannskibøyle

• Wakeboardstativ til vannskibøyle

• Targabøyle

• Fiskestangholder til targa (8 stenger)

STANDARDUTSTYR

• Hydraulisk styring

• Styrekonsoll, vindskjerm i herdet glass

• Venstre konsoll, vindskjerm i herdet glass

• Oppbevaringsrom i konsoll

• Fast mellomdør

• Låsbare oppbevaringsrom (ennøkkelsystem)

• Integrert kalesjegarasje

• Foldbare bakseter 2 stk

• Offshorestoler 2 stk med overtrekk

• Stolstativ med demping

• Bokser for dregg og tau

• Badeplattform

• Badestige

• Aluminiumsdørk

• Rekkverk og dekksbeslag i rustfritt stål

• Brannslukningsapparat

• Batteriboks

• Hovedstrømbryter med automatsikringer

• Automatisk lensepumpe

• Fast drivstofftank

• Navigasjonslys

• Lysmast, løstagbar

• Strømuttak 12V

• Regnvann lensende dekk

• Sete-oppbevaringsboks 45 l

• Hjelpemotorbrakett

• Stativ for ekkoloddsensor

• Kompass

• Låsesett (låsevaier, Abloy-lås 1 stk, 

ennøkkelsystem)

                             ER DEN KREVENDE 
BÅTFØRERENS VALG. 

Buster XL Pro er den krevende båtførerens valg. Som solid og 
usenkbar er den godt egnet for profesjonell bruk i krevende 
forhold. Med de allsidige tilbehørene kan du utstyre nye XL 
Pro etter dine behov - uansett om du bruker båten profesjo-

Buster XL Pro er basert på den populære og kritikerroste XL 
skroget. Den nye modellen har en tradisjonell dobbelkonsoll 
løsning med fast mellomdør. I de store oppbevaringsrommene 
inne i konsollene kan du oppbevare både utstyr og bagasje. 

grove dimensjoneringer og sklisikker aluminiumsdørk gir deg 
trygge og bekymringsfrie forhold til sjøs, uansett vær.

Uansett om du bruker båten profesjonelt eller på fritiden, 
er fri bevegelighet ombord like viktig. Den åpne planløsningen 
av den nye Buster XL Pro gir deg et stort arbeidsområde, mens 
transport av store laster er lettere. Den grove, sklisikre dør-

ken er lett å vedlikeholde samtidig som den gir godt fotfeste 

stabil og trygg både til sjøs og i havn. Den nye Buster XL Pro - 

Antall personer: 7

Belastning: 535 kg

Lengde: 5,94 m

Bredde: 2,17 m

Dypgående: 0,30 m

V-bunn: 19°

Vekt (uten motor): 640 kg

Motoreffekt: 70 -- 115 

Stammelengde: L 

Bensintank: 100 l

CE-merke: C

Toppfart cirka: 39 kn*

FABRIKKMONTERT UTSTYR

• NAVI 7 -pakke**

• CANVAS-pakke

• Vindusvisker, høyre

• Vindusvisker, venstre

• Trimplan med joystick-kontroll

*Ovennevnte hastigheter er veiledende og har oppnådd under testforhold. Faktiske hastigheter, spesielt topp hastigheter varierer sterkt på grunn av bølgedannelse, vind, 
propell, motor monteringshøyde, trim, trimklapper, bottnets renhet, drivstoff og last plassering. Dermeder tabellen over, ingen turtalls garanti.

** NAVI 7 –pakke inkl. standard sensor som ikke inneholder SideVü/DownVü funksjon.
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BUSTER

Black Satin White Satin
Navy Blue
Satin

Deep Blue
Metallic

Gun Metal
Grey Metallic

White Pearl
Metallic

Black Pearl
Metallic

Brown Copper
Metallic

Ultra Marine
Blue Metallic

Champagne
Beige Metallic

Night Black
Matt
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Buster har valgt utstyr som er skreddersydd de forskjellige modellene og laget pakker som gjør det enkelt for deg å velge.

Pakker gir en gunstigere pris enn om du skulle kjøpe og montere for eksempel hvert enkelt instrument for seg. Pakken er satt 
sammen av deler som tilfredsstiller de høye kvalitetskravene Buster stiller til alle sine underleverandører. Når monteringen skjer 
på fabrikken, kan du være sikker på at den blir utført på en kvalitetsmessig skikkelig og høyverdig måte.

NAVI

Du kan velge mellom to forskjellige funksjonsklare NAVI-pakker med 
Garmin kartplottere.

NAVI-pakkene inneholder kartplotter, kompass og nødvendige givere. 
Alt blir montert på Busters fabrikk. NAVI 7 inneholder multifunksjonsplot-
ter som har ekkoloddfunksjon inkludert. Utvides NAVI 12 til NAVI PLUSS er 
ekkoloddfunksjonen inkludert.

PERFORMANCE

Med PERFORMANCE-pakken kan du opti-
malisere båtens oppførsel avhengig av fart, 
belastning, bølger og vind. Det gir deg bedre 
kontroll og kan også være med på å forbedre 
båtens driftsøkonomi. 

PERFORMANCE-pakken inneholder Tiltratt og 
trimplan. Plasseringen av trimplanene og kontrol-
lenheten er nøye kalkulert og testet. Tilrattet gjør 
at du kan justere rattets vinkel og tilpasse det 
enten du vil sitte eller stå og kjøre båten.COMFORT

COMFORT-pakken inneholder puter til benker og seterygger som er skred-
dersydd den enkelte båtmodellen. Putene er solide og har fester som er 
enkle å bruke. Putene bør beskyttes mot fuktighet og sollys når de ikke er 

putene oppbevares i stuverom om bord.

COMFORT-pakkene inneholder de putene du trenger til hver enkelt 
båtmodell.

ENTERTAINMENT

Dette er en pakke som gir deg underholdning fra mange forskjellige kilder 
om bord. Radio-enheten, som selvsagt er tilpasset bruk i et tøft, maritimt 

lydenhetene på markedet. Radioenheten er koblet sammen med to solide 
og kraftige høyttalere.

CANVAS

Kalesjene som leveres i CANVAS-pakkene er 
skreddersydd hver enkelt båtmodell. Du kan 
sitte tørt når du er under veis. Kalesjene er 
lette å pakke sammen, enten i en skreddersydd 
garasje på båten eller i et solid trekk.  CAN-
VAS-pakkene til Buster M og Buster L inkluderer 
en dør mellom konsollene. Kalesjene har perfekt 
passform. Noen av dem er todelte.

www.buster.fi 
på de forskjellige modellene samt hvilke fabrikkmonterte utstyrspakker du kan velge til din favorittbåt på side 75 i denne brosjyren. 

Buster forbeholder seg retten til å endre på båtmodellene med hensyn til men ikke begrenset til: farger, utstyr og priser, uten nærmere beskjed. De forskjellige 
modellenes standardutstyr kan variere avhengig av land og lokale forhold. Båtene som er avbildet kan ha utstyr som ikke er standard. De ytelsesdataene som 
er gitt i brosjyren er indikative og ikke bindende for Buster.

Du kan bestille hele båten malt med samme farge, dvs. at hele skroget er malt med samme farge som fargestripet (ikke tilgjengelig 
for Pro og E -seriene eller Cabin). Du kan også bestille modellene M og oppover bunnstoffet under vannlinjen (begrenser begroing). 

FARGE ALTERNATIVER

Fargene er gjengitt så godt som det trykkteknisk er mulig.

UTSTYRSPAKKER
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