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Buster forbeholder seg selv retten til modellendringer eller modell-, farge-, 
utstyrs- og prisendringer på båtene som leveres uten å melde separat fra om 
dette. Standardutstyret på båtene kan variere avhengig av markedsområde. 
På bilder i brosjyren og i andre publikasjoner forekommer utstyr som ikke 
hører til standardutstyret. Sjekk innholdet av båtleveransen med din Buster-
forhandler.

INNholdsfortegNelse
eventyret - Coastbuster: fra sverige til russland 
i en fem meter, åpen buster lX pro. side 6

Nyhet: buster mini kan du både  
ro og kjøre for motor. side 54

buster Cabin er fornyet og trives enda  
bedre i rom sjø. side 10

Foto: Espen M
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VelkommeN tIl et  
år med eNda flere  
buster-modeller!
2012 var et interessant og spennende år for Buster. Året ble blant annet brukt til å utvikle nye modeller som gjør  
Buster til en komplett leverandør av fritidsbåter bygd i aluminium. Vi har også endret og forbedret mange av de eksis-
terende Buster-modellene. Nye detaljer vil gjøre båtene enda mer brukervennlige, praktiske og komfortable. Vi som job-
ber med produktutvikling har brukt mye tid på sjøen. Hensikten med det er å bruke båtene slik våre kunder bruker dem 
og dermed skape grunnlag for innovasjon og forbedringer. Vi synes selv at det har gitt resultater som kommer kundene 
våre til gode. 

Det nyeste medlemmet i Buster-familien er Mini. Båten er under fire meter lang. Vi har lagt vekt på at det skal være en 
båt du kan ro eller kjøre med en liten utenbordsmotor. Det ble også lagt vekt på at båten skulle være lett å transporte-
re og enkel å vinterlagre. Du trenger ikke båtplass til en Mini. Dra den opp på stranden. Vinterlagringen kan gjøres på føl-
gende måte: Trekk båten opp på land, snu den og ta livet med ro helt til våren kommer og du igjen skal utpå med Mini. 
Mini er en båt som egner seg som lettbåt, som badebåt og fiskebåt. Det geniale Easy Bail (pat pend) lensesystemet hjel-
per deg med å lense båten. Easy Bail drenerer regnvannet ut av båten når den ligger på stranden og det vil også tømme 
båten for vann når den kjøres for motor i planingsfart.

Det nye flaggskipet i Buster-flåten er SuperMagnum. SuperMagnum kan utstyres med en utenbordsmotor på 300 hester. 
Båten er den største, mest robuste og mest elegante modellen Buster noen sinne har satt i produksjon. SuperMagnum er 
basert på det effektive skroget som ble utviklet til proffversjonen Magnum Pro. Det gir båten suverene farts- og sjøegen-
skaper. SuperMagnum har detaljer som gir båten et elegant og påkostet preg. Innredningen byr på god plass, høy kom-
fort og store, praktiske stuverom. SuperMagnum er båten for den kresne båtbrukeren som stiller høye krav til sjøegenska-
per, komfort og trygghet. 

Buster har også lansert XL Pro. Med en skroglengde på snaut seks meter plasserer den seg midt i Pro-utvalget til  
Buster. Den kraftige, sjøsterke båten har en rekke finesser. Du kan bestemme om konsollen skal være midtstilt eller si-
destilt og du kan spesifisere båten slik at den blir skreddersydd det båtlivet du er mest opptatt av – enten det er fiske, 
transport, vannsport eller en allround landstedbåt. XL Pro trives best med en motor som har 90 – 115 hk.

Buster satser ikke bare på forskning knyttet til materialer, konstruksjon og design og utvikling av nye, praktiske båtmodel-
ler. Det finske verftet lanserer i 2013 en ny service på hjemmemarkedet. Tjenesten kalles Buster  plus. Buster  plus er en 
pakke med tjenester som skal gjøre at Buster-eiere virkelig føler at vi lever opp til slagordet «Et bekymringsfritt valg».  
I samarbeid med kvalitetsleverandører får alle finske Buster-eiere tilbud om et sett tjenester som gjør det enklere å være 
båteier. Vi vil evaluere erfaringene i Fin-
land før Buster  plus rulles ut i nye land. 

Du kan lese mer om både nye og forbe-
drete Buster-modeller i denne brosjyren. 
Vi er faktaorienterte slik at det skal være 
enklere for deg å velge den modellen 
som egner seg best til ditt båtliv.

Ikke alle gjør som Andreas Kalvig  
Anderson og Espen Mills, legger ut på 
en 1.600 nautisk mil lang tur med en 
Buster LX Pro. Deres historie viser at du 
kan ha like store opplevelser i en liten 
som en stor båt.

Jeg ønsker deg en hyggelig og interes-
sant lesestund med 2013-brosjyren. Ta gjerne kontakt med en av våre dyktige og engasjerte forhandlere hvis du vil vite 
mer, prøvekjøre eller få et pristilbud. Vi og våre forhandlere er her for din skyld. 

Båthilsen, 

 
Anders Kurtén 
Produktutviklings- og markedsdirektør, Buster

les mer om 

supermagnum  

på side 14.
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slagordet til buster, “et bekymringsfritt valg”, er noe mange båteiere er opptatt av 
og etterspør. det merker vi i den utstrakte kontakten vi og våre forhandlere har med 
kundene. 

båteiere er opptatt av å bruke båten og oppleve skjærgården, være ute og fiske  
eller bedrive vannsport. mange synes at service, vedlikehold, reparasjoner osv. er 
vanskelige og tidkrevende operasjoner. derfor lanserer vi buster plus. buster plus 
er en rekke forskjellige tjenester. kundene kan velge forskjellige tjenester og sette 
sammen en pakke som dekker de behovene de har. 

tjeNester for et  
bekymrINgsfrItt båtlIV 

buster forsikring 

er gratis forsikring 

det første året 

som tilbys alle 

som kjøper buster 

plus grunnpakken. 
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Sett sammen din egen Buster Plus 
Du samler de Buster Plus-tjenestene du har valgt hos din forhandler. De tjenestene du har valgt, 
trer i kraft når din nye båt- og motorpakke blir levert. Avgiften for det første året betaler du dirkete 
til forhandleren. Etter det blir Buster Plus-tjenesten fakturert en gang i måneden.

Ta kontakt med en av våre dyktige forhandlere for mer informasjon om Buster Plus. 

Buster Vakt   
– bekymringsfritt også når du er borte 

Buster Vakt er en sporings- og overvåkningstjeneste basert på GPS / GSM. Buster Vakt vet hvor din Buster 
skal være. Beveger båten seg når du ikke er til stede, får du en alarm via mobil og / eller e-post. Du blir 
også alarmert hvis vannet om bord stiger, batterispenningen synker eller hvis noen fjerner motoren fra 
båten.

Buster Vakt fjernstyrer du fra mobiltelefonen din med en applikasjon. App’ en tilpasset 
iPhone, Windows Phone og Android-telefoner kan du gratis laste ned fra AppStore. 
 
For sesongen 2013 vil alle modeller fra og med Buster XL og større bli levert med 
fabrikkmontert Buster Vakt. 

Buster Båtplass  
– en trygg hjemmehavn
Buster Båtplass er en tjeneste som vil sikre alle kunder som kjøper en ny Buster båtplass. 
Tjenesten blir i 2013 testet ut i Finland. 

Buster plus grunnpakken 
– som sparer deg for bekymringer  
Buster Plus-grunnpakken inkluderer:

- Buster Plus – internett tjenesten 
- Digitalt servicehefte for din båt
- Elektronisk loggbok

I samarbeid med:

Buster Forsikring 
– færre bekymringer ved en ulykke 
Buster Forsikring er en komplett forsikring med veldig lav egenandel. Buster Forsikring er en 
merkeforsikring vi har utviklet i samarbeid med IF Skadeforsikring. Du finner mer informasjon 
på nettsiden til Buster Plus.

Som Buster Plus kunde betaler Buster premien for deg det første året.
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Coastbuster
fra sVeNskegreNseN tIl 
russlaNd I eN fem meter 
laNg, åpeN båt.

Foto: Andreas Kalvig Anderson ja Espen Mills

Det hele begynte med en gutte-
aktig spøk etter en fem timer lang 
båttur for å kjøpe pølser i 2011. 
To menn skulle bevise for seg selv 
og alle andre at om det er langt fra 
Svinesund til Russland kan turen 
gjennomføres hvis man vil, har er-
faring og den rette utrustningen.

Andreas Kalvig Anderson og Espen Mills virkeliggjorde sin drøm om den ultimate båtturen 
sommeren 2012. De kjørte 1.600 nautiske mil (over 3.000 kilometer) fra Svinesund til 
Grense Jakobselv. De to brukte en Buster LX Pro med 70 hk Yamaha-motor. Turen viser at 
om man tør, behøver ikke båtstørrelsen sette en stopper for å gjennomføre drømmen.

2. juli 2012 kastet de to loss om 
bord i en Buster Lx Pro fra Herføl  
Marina rett på den norske siden 
av grensen mot Sverige. De svei-
pet under Svinesundbroen og la ut 
langs kysten av Skagerrak. De før-
ste dagene var været mildt sagt  
varierende med regn, mye vind og 

grov sjø. Som alle vet er må man 
en bue langs den norske kysten før 
det begynner å bli kortere vei mot 
nord. VMG, fremdriften mot målet, 
var negativ de første dagene. Etter 
et par dager ble Norges sørligste 
punkt rundet. De to bevilget seg en 
liten pause, blant annet for å myke 

opp stive og støle muskler før de 
tok fatt på reisen mot nord. 

Nordover fra Stavanger fikk Coast-
Buster drømmeforhold - flatt vann 
og vindstille. Det utnyttet Andreas 
og Espen til en maratonetappe på 
21 timer som brakte dem til Kris-
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tiansund. Neste dag fortsatte de i 
hardt vær. De to sammenfatter sine 
erfaringer så langt: 

«Denne båten har vist at den tå-
ler mye mer enn mannskapet om 
bord.» 

Ferden nordover var rik både på 
opplevelser og mangelen på kom-
fort. Verst var det at det ble kaldere 
og kaldere. Andreas og Espen måt-

te gjøre en nødstopp i Bodø for å 
skaffe seg mere varmt tøy og bedre 
beskyttelse mot vær og vind. 

23. juli var, noen minutter før den 
fristen de hadde satt seg, var de 

fremme. Espen skulle nemlig ha 
avsluttet den strabasiøse ferden 
mens han ennå var ung, det vil si 
ikke hadde fylt 30 år. De to men-
nene i den lille båten var slitne og 
trøtte, men lykkelige. De hadVi øn-

sker  Espen og Andreas lykke til 
med nye eventyr.  
 
Du kan lese mer om turen på  
www.coastbuster.no

«Denne båten har vist at Den tåler mye 
mer enn mannskapet om borD.» 

har du et båteventyr du vil dele med oss?

ta kontakt med oss og fortell din historie. kanskje 
vil neste års brosjyre inneholde ditt buster-eventyr? 

med eventyrhilsen,

anders  
anders.kurten@fiskars.com
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ALUMINIUM HULL 
TECHNOLOGY

Overlegen sjøvannsbestandig aluminium
Sjøvannsbestandig aluminium er lett, men slitesterkt, og det tåler slag, riper 
og bunnkontakt uten at formen blir endret. Det verken utvider seg, brenner, 
sprekker opp eller ruster. Det tåler ekstreme temperaturer og værforhold, 
hvilket gjør at båtsesongen kan utvides fra tidlig vår til sen høst. 

Buster-båtene kan bestilles med valgfrie farger og med maling og  
behandling av skroget. 

Usedvanlig holdbar konstruksjon
De innovative løsningene i Buster-skroget, de førsteklasses materialene og 
den kontinuerlige testingen til havs garanterer sikre kjøreegenskaper, god 
ytelse og et langt liv for båten. 

Inha Bruk Ab, Buster, er Europas største produsent av aluminiumsbåter.  
Av de 120 000 båtene som er sjøsatt i løpet av 50 år er en stor del fortsatt i bruk. 

Vår planlegging har alltid vært styrt av en kompromissløs streben etter 
holdbarhet, funksjonalitet og førsteklasses sjødyktighet. Dette kombinert med 
industrihåndverkstradisjoner videreført gjennom flere generasjoner, har skapt en 
kvalitet som er blitt et begrep blant båtførere: Buster.

Fra og med 2012 blir alle Buster-skrog utstyrt med Aluminium Hull Technology by 
Fiskars-merket – en garanti på den erfaring, fagkunnskap og kompromissløshet 
som er opparbeidet gjennom 50 år. Det forteller at kvaliteten på våre båter skapes 
gjennom kompromissløst arbeid og engasjement i produksjonen av båtene. 

Våre løsninger for å stive opp skroget gjør båten holdbar og robust å kjøre, 
men holder den samtidig lett i vekt. Stive akterspeil muliggjør større moto-
reffekt og nøye planlagte skrogformer får båten til å oppføre seg konsistent 
i kraftige bølger. Fenderlistene av gummi som er tilpasset formen på sidene 
på båten tar i mot støt og beskytter rekken på båten. 

Under byggingen av båten sikres optimal støydemping. For eksem-
pel demper hulrommene langs sidene og lydisolasjonen som monteres 
i skroget lyden som kommer inn i passasjerkabinen og gjør Buster- 
båtene stillegående og behagelige å kjøre. 

Buster-båtene har 2 års garanti og skrogkonstruksjonen har en tilleggsga-
ranti på 4 år.
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ALUMINIUM HULL 
TECHNOLOGY

Bekymringsfri og allsidig
Det er ikke nødvendig å bone, male eller behandle Buster-båten hvert 
år: vannvask er tilstrekkelig for å holde båten ren. Med Buster kan du 
gå i land på steinete strender og holmer. Du kan laste varer i båten 
uten å behøve å bekymre deg om at den blir tilsmusset eller at den får 
overflateskader. 

Buster er en allsidig båt. Takket være ulike innrednings- og utstyrsal-
ternativer tilpasser den seg fleksibelt hytteliv, turer, fiske, vannsport 
og andre fritidsaktiviteter. Buster står også til tjeneste som allsidig 
 arbeidshest ved transport av varer og som skyssbåt. 

Viktige miljøverdier 
Å være banebrytende dreier seg ikke utelukkende om teknologi og 
ytelse, men også om ansvar for miljøet. Vi streber etter å minimere de 
skadelige miljøpåvirkningene både i vår egen virksomhet og ved val-
get av materialer og i produksjonen av Buster-båtene.

Av aluminiumsråstoffet i våre båter er 80 % resirkulert. Utnyttelses-
graden til den ferdige båten er over 90 %, da aluminiums- og plastde-
lene kan resirkuleres på nytt og tredelene kan brennes. Aluminiumet 
i de miljøvennlige skrogene kan gjenbrukes nesten i det uendelige. 
Vi leverer alt materiale som har oppstått i vår virksomhet og som kan 
utnyttes til resirkulering.
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buster CabIN
profesjonell komfort året rundt 
buster Cabin er båten du kan stole på året rundt og bruke til det aller meste.
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1. Inne i kabinen har denne Buster-modellen skikkelig ståhøyde. Store vindusflater og panoramatak i glass gjør det lyst og hygge-
lig under dekk. I bakveggen mot akterdekket har Cabin en solid skyvedør. Setene kan enkelt felles ned slik at det blir sengeplass 
til to personer om bord. Topp lydisolering og motoren montert langt bak gir et komfortabelt lydnivå i kabinen når døren mot akter-
dekket stenges. 

2.  God sklisikring og solide, rustfrie rekker til å holde seg fast i gjør det sikkert å bevege seg rundt kabinen på yttersiden.

3.  Førermiljøet er utformet med tanke på høy komfort og lange turer. På dashbordet er det plass for montasje av kartplotter med 
skjerm på 12 tommer. Buster Cabin kan også leveres med radar. (Informasjon om de forskjellige fabrikkmonterte utstyrspakkene 
finner du på side 74.)

4.  Hydraulisk styring gjør det lett og sikkert å styre Buster Cabin. Utvendig styreplass og kalesje til cockpiten leveres som ekstrautstyr. 
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Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 72 • Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboat.com

Buster Cabin er basert på kravene fra og erfaringene til profesjonelle båt-
brukere. De stiller strenge krav til en båts sjøegenskaper, kvalitet, driftsøko-
nomi, praktiske løsninger og bruksegenskaper. Buster har i tillegg sørget for 
at Cabin-modellen har den komforten og de mulighetene en fritidsbåtbru-
ker setter pris på. Glassfibertinnredningen er både pen og praktisk. I hytta 
er det plass til åtte personer. Store glassflater og et panoramatak i glass, 
som kan åpnes, gjør det lyst og behagelig i styrehytta. Ved behov kan to 
personer overnatte under dekk. Kabinen er ventilert og klargjort for monta-
sje av varmeapparat. Buster Cabin leveres med omfattende utstyr. Ekstra-
utstyret, for eksempel styreplassen på akterdekket og kalesje, er tilpasset 
eiere som skal bruke båten på en speseill måte.

Buster har lagt stor vekt på en effektiv støydemping. Cabin-modellen er 
 eksepsjonelt stillegående til å være en aluminiumsbåt med lukket midka-
bin. Føreren har god sikt rund baut gjennom store glassflater. Vindusviske-
re sørger for å holde de solide rutene frie for regn og sjøsprøyt. Belysningen 
er dempet og montert slik at den ikke skal virke sjenerende når båten kjø-
res i mørket.

Alle dørkeflatene og trinnene om bord i Buster Cabin har god sklisikring. 
Solide rekker i rustfritt stål er med på å gjøre det trygt og sikkert og beve-
ge seg om bord. Profesjonelle brukeres tilbakemelding på en spesialbygd 

Buster med motoren montert på en ekstra badeplattform, var så gode at 
fabrikken valgte å bruke den løsningen også til fritidsbåtmodellen. Løsnin-
gen gir båten en perfekt vektfordeling. Lengre vannlinje skaper bedre sjø-
egenskaper. Motorlyden blir dempet. Plassen i selve cockpiten øker ford 
man ikke har behov for en motorbrønn. Båten får en stor praktisk bade-
plattform. Her har selvsagt Buster montert en solid badeleider. Den er til 
nytte og glede på badeturer i fint vær og gir en ekstra sikkerhet til dem 
som bruker båten under røffe forhold. 

Buster Cabin har en bunn med aggresiv V-form og en dyp baug. Det gir 
myke bevegelser i grov sjø. Trimplan, som er standard, gjør det lett å trim-
me båten slik at ganglaget optimaliseres i forhold til bølgene, vinden og 
den vekten som er om bord. Bunnen er forsterket. Buster bruker tykke pla-
ter i aluminium for å være sikker på at båten vil tåle den belastningen ive-
rige båtelskere vil utsette den for. 

Ytelse
Buster Cabin

Antall passasjerer 8

Belastning 525 kg

Lengde 6,92 m

Bredde 2,45 m

Dypgående 0,35 m

Skrog V-form 20°

Vekt (uten motor) 1275 kg

Anbefalt motor 115–200 hp

Motor stammelengde xl

Bensintank 200 l

CE-kategori C

Toppfart 40 knop

Standardutstyr Ekstrautstyr Ekstrautstyrspakker

Standardutstyr Nedfellbart sete på akterdekket Kompass NAVI 7-pakke

Hydraulisk styring Stort akterdekk. Badeplattform med badeleider Monteringsplate for ekkoloddgiver NAVI 12-pakke

Rekker og beslag i rustfritt stål Lanterner Feste for hjelpemotor NAVI  plus-pakke

Midtkabin med plass til åtte personer Nedfellbar mast med rundtlysende lanterne Gardiner i kabinen RADAR-pakke

Vindusviskere på begge frontrutene Trimplan Kalesje COMFORT-pakke

Panoramatak som kan åpnes Fast tank på 200 liter Targabøyle CANVAS-pakke

Dør forut, skyvedør akter.  
Låssystem med en nøkkel Batteriboks Kryssholt for springfortøyning midtskips ENTERTAINMENT-pakke

2 seter med køyemekanisme Hovedstrømsbryter med automatsikringer Fabrikkmontert varmeapparat

Dempete setepidestaller Brannslukker El-hydraulisk styring

Klargjort for installasjon av audiosystem Selvlensende cockpit og fordekk Styreplass på akterdekket

Teppe i kabinen Manuell lensepumpe Lyskaster

LED-lys. Rød nattbelysning Automatisk lensepumpe Opplegg for to batterier

Nedfellbart passasjerbord Buster Vakt kompatibel
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buster supermagNum
tidenes beste buster
elegant, komfortabel, sjøsterk og topp utstyrt. en buster for raske turer og tøffe forhold
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1. Den dempete, røde nattbelysningen gir sikre kjøreforhold også når det er mørkt. 

2. Justerbart sete og skinntrukket tiltrattet gjør det enkelt å finne en god kjørestilling. Elektronisk gir, gass og  
styring gir god kontroll og eksakt manøvrering i høy så vel som lav fart. 

3. Hekken med integrerte badeplattformer, badeleider og håndtak er flott når man vil bade og en viktig  
sikkerhetsdetalj. Bensinlokket kan låses. *

4. Konsollen har plass for å installere ekstrautstyr og instrumenter. Audiosystemet er avansert og gir mulighet for 
tilkobling av IPod-, IPhone-, IPad- og Mp3-spiller.

*Buster-låssett kan leveres. Det består av tre solide Abloy-lås, låsevaier og tre nøkler. 

supermagnum ble sammen meD fire anDre 
moDeller fra kvalitetsproDusenter 
nominert til Den internasjonale 
prestisjeprisen european powerboat  
of the year 2013 awarD.

16



Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 72 • Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboat.com

Buster SuperMagnum er den meste bekvemme og mest stillegående av 
alle de modellene Buster til nå har produsert. Velger man den største 
motoren med 300 hk gir SuperMagnum en fantastisk følelse av fart 
kombinert med perfekt kontroll bak rattet. Motoren sammen med det 
optimaliserte skroget gjør at båten oppfører seg like bra enten føreren er 
alene om bord eller han har en båt fullastet med mennesker og materiell. 
De praktiske løsningene, forseggjorte detaljene og et omfattende utstyr gir 
en opplevelse av luksus, komfort og kvalitet som man skal lete lenge etter 
om bord i andre båtmodeller. 

Et gjennomtenkt førermiljø med en godt polstret stol sammen med romme-
lig plass på tverrbenken akter gir både føreren og passasjerene høy komfort. 
Føreren og navigatøren har ergonomisk utformete offshorestoler med man-
ge innstillingsmuligheter og god sidestøtte. Putene i resten av båten har ek-
stremt god polstring. Materialene i trekk og tekstiler er av høy kvalitet og far-
gene moderne og samtidig tidløse. CANVAS-pakken inneholder en solid 
todelt kalesje som beskytter alle om bord mot vær og vind.

SuperMagnum leveres med skinntrukket tiltratt. Det værbestandige adio-
systemet er kompatibelt IPhone/IPad/IPod. Havnekalesje er standard. Alle 
beslagene er i rustfritt stål. 

Fargene presenteres her så godt gjengitt som det trykkteknisk er mulig. 

Fargen på siden av  
Buster SuperMagnum 
Black Pearl Metallic

Den innebygde bensintanken rommer 250 liter. Det gir en SuperMagnum 
meget stor rekkevidde. Kombinasjonen av sterke, effektive Yamaha-motorer 
og et skrog bygd for fart gir SuperMagnum suverene sjøegenskaper selv om 
den er fullastet og det er røffe forhold på fjorden.

Ytelse

Standardutstyr Ekstrautstyr Ekstrautstyrspakker

Hydraulisk styring Fenderholdere forut Skinntrukket ratt NAVI 7-pakke

Rekker og beslag i rustfritt stål Vannskibøyle Kalesje NAVI 12-pakke

Styreplass med vindskjerm i herdet glass Dempet, rød cockpitbelysning Vannskibøyle med wakeboard-innstilling NAVI  plus-pakke

Vindusvisker styreplass Tiltratt Targabøyle passer for NAVI 12-pakke

Passasjerplass med vindskjerm i herdet glass Trimplan Stangholder til targabøylen med plass til 8 stenger CANVAS-pakke

Vindusvisker passasjerplass Stuverom til anker, kjetting og tauverk Feste for hjelpemotor

Oppbevaringsrom i konsollen Fast tank på 250 liter Monteringsplate for ekkoloddgiver

Apple / MP3 kompatibelt audiosystem Batteriboks Kompass

Myke, stoppete seter Hovedstrømsbryter med automatsikringer Abloy-låsesett (Lås, låsevaier og 3 nøkler)

Ekstra sete med plass til fiskeutstyr Lanterner Festestropper, 3 stykk

To båtstoler Rundtlysende lanterne, nedfellbar Fabrikkmontert el-hydraulisk styring

Setepidestaller med demping Brannslukker

Vindusvisker styrbord side Manuell lensepumpe

Automatisk lensepumpe Buster Vakt kompatibel

Selvlensende cockpit

300 hp

250 hp
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Antall personer

Alternative farger på sidene

Buster SuperMagnum

Antall passasjerer 7

Belastning 525 kg

Lengde 7,10 m

Bredde 2,40 m

Dypgående 0,36 m

Skrog V-form 21°

Vekt (uten motor) 1100 kg

Anbefalt motor 225–300 hp

Motor stammelengde xl

Bensintank 250 l

CE-kategori C

Toppfart 54 knop
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buster magNum
representativ, fartsfylt og forseggjort
buster magnum är en maffig men graciös båt som passar både som nöjes- och turbåt.
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6,90 m 2,40 m 100−225 hp 8
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1. Det ergonomisk designede og store setet sikrer god kjørekomfort for føreren. 

2. Sklisikre overflater gjør det enklere å bevege seg i båten.

3. Foran finnes en sidetofte som strekker seg fra baugen til konsollen, og i denne er det plass til gjenstander og fiskestenger. 

4. Den todelte kalesjen tilpasser seg ulike forhold og gir beskyttelse for opptil 6 personer. Den praktiske  
oppbevaringsboksen til kalesjen oppå ryggstøet bak fungerer også som oppbevaringsplass for lange gjenstander.

5.  Aktern i aluminium med rejäla plattformar gör det lätt att komma ombord.

*Buster-låssett kan leveres. Det består av tre solide Abloy-lås, låsevaier og tre nøkler. 
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Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 72 • Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboat.com

Buster Magnum er en representativ og allsidig partner for krevende fritids- 
og  turbruk, fiske og andre aktiviteter. Den flotte kabinen byr på turkomfort i 
premium-klassen for 8 personer i en åpen båt.

Førerens ergonomi forbedres av et behagelig sete og nøye gjennomtenkt 
plassering av styreinnretningene i styrekonsollen. Styrekonsollen har plass 
til et integrerbart multifunksjonsdisplay på opptil 12”. Den faste antire-
fleksskjermen over instrumentpanelet gjør det enklere å lese instrumen-
tene i solskinn. Store vindskjermer og en todelt svingbar dør mellom kon-
sollene beskytter kabinen mot vind under kjøring. På sidene av konsollene 
finnes det store oppbevaringsrom og i forbindelse med aktersofaen finnes 
et praktisk oppbevaringsrom for lange gjenstander.

I akterdelen av båten finnes brede badeplattformer og en solid badestige, 
plass for utstyrs- og vannskibøyle (ekstrautstyr) og låsbare bokser for an-
kere og tau. Den låsbare dekselplaten beskytter påfyllingsåpningen til driv-
stofftanken. De solide rekkverkene og kryssholtene av syrefast stål bidrar 
til å øke sikkerheten.

På tross av den store innvendige plassen har Magnum en fartsfylt og 
strømlinjeformet profil. Båten akselerer problemfritt og går stabilt selv i 
høye hastigheter. Kjørefølelsen og manøvrerbarheten er stabil under alle 
forhold og selv med kraftig motor.

Fargen på siden av  
Buster Magnum 
Black Pearl Metallic
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Antall personer

Ytelse

Standardutstyr Ekstrautstyr Ekstrautstyrspakker

Hydraulisk styring Fast tank på 250 liter Puter NAVI 7-pakke

Rekker og beslag i rustfritt stål Batteriboks Cockpitbord NAVI 12-pakke

Styrekonsoll. Vindskjerm i herdet glass Hovedstrømsbryter med automatsikringer Kalesje NAVI  plus-pakke

Babord konsoll. Vindskjerm i herdet glass Komplett lanterneføring Havnepresenning COMFORT-pakke

Stuverom i konsollene 360-graders lanterne på nedfellbar mast Pute til sete / stuverom CANVAS-pakke

Ekstra sete med plass til fiskestenger Brannslukker Vannskibøyle ENTERTAINMENT-pakke

To frontstoler med setetrekk Manuell lensepumpe Targabøyle PERFORMANCE-pakke

Setepidestaller med demping Automatisk lensepumpe Stangholder til targabøyle med plass til 8 stenger

Badeplattform med badeleider Selvlensende cockpit Feste for hjelpemotor

Stuveplass til anker, kjetting og tauverk Buster Vakt kompatibel Monteringsplate til ekkoloddgiver

Kompass

Abloy-låsesett (Lås, låsevaier og 3 nøkler)

Festestropper, 3 stykk

Buster Magnum

Antall passasjerer 8

Belastning 600 kg

Lengde 6,90 m

Bredde 2,40 m

Dypgående 0,36 m

Skrog V-form 20°

Vekt (uten motor) 928 kg

Anbefalt motor 100–225 hp

Motor stammelengde xl

Bensintank 170 l

CE-kategori C

Toppfart 47 knop

225 hp

200 hp

150 hp

115 hp

100 hp

Fargene presenteres her så godt gjengitt som det trykkteknisk er mulig. 

Alternative farger på sidene
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buster XXl
en stilig og funksjonell båt 
stil og ytelse: buster XXl for sikkert og hyggelig samvær
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1. Aktersofaen som kan beveges framover kan utvides med solplattform og madrass som leveres som ekstrautstyr. 
Aktersofaen fungerer også som oppbevaringsplass.

2. Buster XXL er strømlinjeformet både når det gjelder design og kjøreegenskaper. 

3. Den sklisikre aluminiumsoverflaten på trinnene gir godt grep selv i fuktig vær. Solide rekkverk gjør det enklere  
å bevege seg på båten.

4. I passasjerkabinen er det god plass for samvær og aktivitet. Entertainment-pakken inneholder iPod-, iPhone-, 
iPad- och Mp3 kompatibelt audiosystem gir bedre komfort og funksjonalitet i båten.

5. Som ekstrautstyr til båten finnes en allsidig vannskibøyle som samtidig fungerer som ekstra rekkverk. Via de 
brede badeplattformene med sklisikker overflate er det enkelt å komme seg ut i vannet og opp i båten igjen.
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Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 72 • Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboat.com

Fargen på siden av Buster XXL 

Deep Blue Metallic

Fargene presenteres her så godt gjengitt som det trykkteknisk er mulig. 

Alternative farger på sidene

7 6 5 4 3 2 1

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Ha
st

ig
he

t, 
kn

op

Antall personer

Ytelse

150 hp

115 hp

90 hp

Buster XXL tilbyr stor og fleksibel plass for aktivt samvær. Takket være den 
sporty ytelsen og de mange utstyrsmulighetene er båten allsidig og egner 
seg for skysstransport, utflukter, fiske, vannsport og andre aktiviteter.

I den trygge og stabile og romslige båten kan du bevege deg og stå på pro-
blemfritt i alle situasjoner. Kabinen blir enda mer allsidig med aktersofaen 
som kan flyttes og som kan tas løs ved behov. Dermed frigjøres mer åpen 
plass i båten. Som ekstrautstyr leveres enkeltvis seter/oppbevaringsbokser 
som kan tas løs og som bidrar til at båten kan utstyres etter bruken.

Robuste og brede badeplattformer og en stor sammenleggbar stige gjør 
det enklere å bevege seg bak i båten. En todelt kalesje (ekstrautstyr) over 
passasjerkabinen gir fleksibilitet avhengig av været.

I utviklingen av styrekonsollen er det satset på ergonomi, hvilket synes i 
form av en veloverveid plassering av styreinnretningene i førerens arbeids-
miljø. Foran styrekonsollen kan du virkelig nyte den flotte akselerasjonen 
og de stabile kjøreegenskapene med en motoreffekt på 90-150 hk. 

Buster XXL

Antall passasjerer 7

Belastning 525 kg

Lengde 6,35 m

Bredde 2,40 m

Dypgående 0,35 m

Skrog V-form 20°

Vekt (uten motor) 850 kg

Anbefalt motor 90–150 hp

Motor stammelengde xl

Bensintank 155 l

CE-kategori C

Toppfart 43 knop

Standardutstyr Ekstrautstyr Ekstrautstyrspakker

Hydraulisk styring Stuveplass til anker, kjetting og 
tauverk

Puter. Sittepute, ryggpute og to små 
puter Bord i cockpiten NAVI 7-pakke

Styrekonsoll. Vindskjerm i herdet 
glass Fast tank på 155 liter Sete og stuverom på 45 liter Monteringsplate til ekkoloddgiver PERFORMANCE-pakke

Babord konsoll. Vindskjerm i 
herdet glass Batteriboks Pute til sete / stuverom Kompass COMFORT-pakke

Dør mellom konsollene Hovedstrømsbryter med 
automatsikringer Solseng med solpute Feste for hjelpemotor CANVAS-pakke

Vindusvisker styrbord 360-graders lanterne på nedfellbar 
mast Kalesje Abloy-låsesett (Lås, låsevaier og 3 nøkler) ENTERTAINMENT-pakke

Buster Vakt kompatibel Brannslukker Havnepresenning Festestropper, 3 stykk

Rekker sider Automatisk lensepumpe Vannskibøyle Babord vindusvisker

Rekke forut Selvlensende cockpit Stang til wakeboard-kjøring Trimplan

Setepidestaller med demping Badeplattform med badeleider

Flyttbar sofa akter
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buster Xl
kompakt og effektiv
til fritids-, hobby- og nyttebruk for den som krever fart og trygghet: 
pålitelige, sjødyktige og effektive buster Xl
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1. Takket være de sklisikre trinnene og rekkverkene i baugdekket kommer man seg lett og sikkert ombord i båten. Kryss-
holt og halgatt sikrer solid fortøyning ved ilandstigning. 

2. Den høye vindskjermen er av glass og beskytter godt mot vind og sjøsprut. Mellom konsollene finnes en fast, todelt dør.

3. Båtens hekk har en bred badeplattform og badestige, samt store oppbevaringsrom til ankere og tauverk. Drivstofftan-
kens kork ligger beskyttet under det låsbare lokket på taukassen.

4. Med Canvas-pakken får du en kalesje til båten som kan brukes som beskyttelse under kjøring. Kalesjen kan foldes 
praktisk sammen i den romslige kalesjeboksen. 

*Buster-låssett kan leveres. Det består av tre solide Abloy-lås, låsevaier og tre nøkler. 
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Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 72 • Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboat.com

Ytelse
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Antall personer

115 hp 

100 hp 

70 hp

5 4 3 2 1

Buster XL er en stilig, solid og enkel universalbåt som tilbyr de grunnleg-
gende egenskapene til de større Buster-båtene i en kompakt størrelse og 
en effektklasse som er et hakk mer økonomisk. XL er på sitt beste på hyt-
teturer, til turbruk og vannsport.

XL er en stilig og sporty båt med god kjøresikkerhet. Førerens komfort ga-
ranteres med stabile kjøre- og sjøegenskaper som er forenklet med hy-
draulisk styring samt en ergonomisk styrekonsoll, hvor det kan integreres 
en 8” plotter.

XL, som er laget av lett og solid sjøvannsbestandig aluminium, er en be-
kymringsfri og økonomisk båt. Skrogets optimale design og den anbefalte 
motoreffekten på 70-115 hk sikrer god og økonomisk ytelse. 

XL rommer 7 personer og har rikelig med oppbevaringsplass under setene, 
inne i konsollene og kalesjeboksen. Mer oppbevaringsplass oppnås ved å 
skaffe sete/oppbevaringsboks og sete/kasse for fiskestenger til baugen i 
båten, og disse kan begge tas løs. Den høye vindskjermen av glass, de er-
gonomiske, sotfargede Magnum Grey-konsollene og de myke og stødige 
båtstolene bidrar til bedre komfort og stil.

Alternative farger på sidene

Fargene presenteres her så godt gjengitt som det trykkteknisk er mulig. 

Buster XL

Antall passasjerer 7

Belastning 525 kg

Lengde 5,94 m

Bredde 2,17 m

Dypgående 0,3 m

Skrog V-form 19°

Vekt (uten motor) 600 kg

Anbefalt motor 70–115 hp

Motor stammelengde xl

Bensintank 100 l

CE-kategori C

Toppfart 39 knop

Standardutstyr Ekstrautstyr Ekstrautstyrspakker

Hydraulisk styring Hovedstrømsbryter med automatsikringer Pute til akterbenk Vannskibøyle NAVI 7-pakke

Rekker Nedfellbar lanternemast Pute til ryggstøtte Wakeboard innstilling for vannskifeste ENTERTAINMENT-pakke

Pullpit Brannslukker Ekstra sete med plass for fiskestenger Monteringsplate til ekkoloddgiver COMFORT-pakke

Styrekonsoll med vindskjerm Automatisk lensepumpe Pute til ekstra sete Kompass CANVAS-pakke

Babord konsoll med vindskjerm Selvlensende cockpit Sete med 45-liters oppbevaringsplass Feste for hjelpemotor

Dør mellom konsollene Stuveplass til anker, kjetting og tauverk Pute til sete med stuverom Vindusvisker babord side

Setepidestaller med demping Batteriboks To-delt kalesje Abloy-låsesett (lås, låsevaier og 3 nøkler)

Buster Vakt kompatibel Havnepresenning Festestropper, 3 stykk

Targabøyle Vindusvisker styrbord side

Stangholder med åtte fester til targabøylen Trimplan

Fargen på siden av 
Buster XL 
Gun Metal Grey Metallic
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buster X
moderne og fleksibel
buster X er en trendsetter når det gjelder allsidighet:  
en kombinert turbåt og båt for transport av last
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1. Kalesjen, som leveres som ekstrautstyr, går sammenrullet lett inn i boksen, som også kan utnyttes som oppbevaringsplass.

2. Den innebygde drivstofftanken på 72 liter sikrer stor rekkevidde.

3. Sete/oppbevaringsboksene kan ved behov tas løs for å få mer åpen plass i båten for varetransport.

4. Døren som hører til Canvas-utstyrspakken, beskytter passasjerene under kjøring.

5. De justerbare og svingbare båtstolene gir ekstra komfort på turer og gjør det enklere å bevege seg i båten.
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Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 72 • Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboat.com

Buster X er en allsidig båt til turer, fiske, varetransport og som skyssbåt. Bå-
ten endrer utforming etter bruksformål, antall passasjerer og mengde last, da 
alle seter/oppbevaringsbokser og aktertoften enkelt kan tas løs. Med setene 
fungerer båten som en behagelig tur- og hyttebåt for 5-7 personer og når se-
tene er tatt løs som et romslig transportmiddel. Takket være den store kabi-
nen med sine enkle former egner X seg utmerket som båt for hobbyfiskere.

Kjørekomforten garanteres av båtens lave planingsterskel og trygge og stabi-
le manøvrerbarhet. Passasjerenes trivsel økes med den romslige passasjer-
kabinen og kalesjen (ekstrautstyr) med avtagbare sider og bakvegg som kan 
rulles opp. 

Takket være den solide aluminiumskonstruksjonen kan båten til og med kjø-
res rett på stranden for ilandstigning. Solide rekkverk og sklisikre overflater, 
som i baugdekket, gjør det enklere å bevege seg og gå om bord i båten. Un-
der baugdekket finnes også rikelig med oppbevaringsplass.

Ved planleggingen av den lettgående og sjødyktige X er det festet spesiell 
oppmerksomhet ved drivstofføkonomien og bruksvennligheten med mindre 
motoreffekt. X-modellen kan kjøres med en effektiv motor på 80 hk, men til 
vanlig bruk er det tilstrekkelig med 60 hk.

Fargen på siden av Buster X 

Deep Blue Metallic
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Antall personer

Ytelse

Fargene presenteres her så godt gjengitt som det trykkteknisk er mulig. 

Alternative farger på sidene

Buster X

Antall passasjerer 7

Belastning 525 kg

Lengde 5,15 m

Bredde 2,06 m

Dypgående 0,3 m

Skrog V-form 18°

Vekt (uten motor) 480 kg

Anbefalt motor 50–80 hp

Motor stammelengde xl

Bensintank 72 l

CE-kategori C

Toppfart 35 knop

Standardutstyr Ekstrautstyr Ekstrautstyrspakker

Kabelstyring Batteriboks Håndgrepsrekke forut styrbord Kalesje med kalesjetrekk NAVI 5-pakke

Rekker Hovedstrømsbryter med 
automatsikringer Puter Havnepresenning (fungerer også med 

kalesje) COMFORT-pakke

Håndgrepsrekke forut babord side Nedfellbar lanternemast Ryggpute Vannskibøyle CANVAS-pakke

Styrekonsoll med vindskjerm og 
bøyle Brannslukker Pute til lite sete Wakeboard-innstilling til vannskifeste

Babord konsoll med vindskjerm og 
bøyle Automatisk lensepumpe Pute til stort sete Oppbevaringsnett

Selvlensende cockpit Sete med oppbevaringsrom Pute til sete med plass for fiskestenger Veske til brukermanual

Styrbord sete med oppbevaringsrom To båtstoler med 
beskyttelsestrekk Festestropper, 3 stykk Bord til cockpiten

Kompass Monteringsplate til ekkoloddgiver

Abloy-låsesett (lås, låsevaier og 3 
nøkler)
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buster lx
hele familiens lystbåt 
for trivelige og felles stunder til sjøs: romslige, sikre og komfortable buster lx
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1. Via det brede baugdekket av sklisikkert aluminium er det trygt og enkelt å gå i land. 

2. Kalesjen, som finnes som ekstrautstyr, beskytter passasjerkabinen. 

3. Lx egner seg til allsidig fritidsbruk og vannsport. 

4. En innebygd drivstofftank på 53 liter er standardutstyr. 

5. Døren mellom konsollene, som er ekstrautstyr, beskytter mot vind og gir det lille ekstra 
med komfort i passasjerkabinen. 
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Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 72 • Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboat.com

Buster Lx byr på uovertruffen komfort i sin klasse for hele familiens vann-
opplevelser. 

Plassen som er utviklet for samvær, utrustningsmulighetene og en motoref-
fekt på 60 hk gjør den til en ideell og sikker båt for fritidsaktiviteter og turer.

Konsollene i Lx har separate seter, som sammen med aktertoften danner 
en trivelig passasjerkabin for fem personer. Den høye rekken på båten gjør 
at passasjerkabinen er godt beskyttet. Passasjerkabinen kan dekkes med 
en kalesje og døren mellom konsollene gir ekstra beskyttelse mot vind.  
Kalesjen og døren hører til det allsidige ekstrautstyret.

Båtens stabile kjøreegenskaper garanteres ev et svært forseggjort skrog, 
hvor det er lagt vekt på lastekapasitet og økonomisk utforming av bunnen. 
Takket være slitesterkt sjøvannsbestandig aluminium kan man med Lx gå i 
land på steinete holmer og strender.

Alternative farger på sidene

Fargen på siden av Buster Lx 

Black Satin
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Antall personer

Ytelse

60 hp 
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40 hp 

 

Fargene presenteres her så godt gjengitt som det trykkteknisk er mulig. 

Buster Lx

Antall passasjerer 6

Belastning 450 kg

Lengde 5,04 m

Bredde 1,98 m

Dypgående 0,29 m

Skrog V-form 16°

Vekt (uten motor) 410 kg

Anbefalt motor 40–60 hp

Motor stammelengde xl

Bensintank 53 l

CE-kategori C

Toppfart 31 knop

Standardutstyr Ekstrautstyr Ekstrautstyrspakker

Kabelstyring Fast tank på 53 liter Sete med 45 liters oppbevaringsrom Havnepresenning (fungerer også med kalesje) NAVI 5 -paketti

Rekker Selvlensende cockpit Pute til sete med 45 liters rom Kalesje med kalesjetrekk COMFORT-paketti

To konsoller med vindskjermer og bøyler Automatisk lensepumpe Putesett Vannskibøyle CANVAS-paketti

Brannslukker Nedfellbar lanternemast Sete med oppbevaringsplass Monteringsplate til ekkoloddgiver

To båtstoler med beskyttelsestrekk Batteriboks Pute til sete med rom for fiskestenger Kompass

Badeleider Hovedstrømsbryter med 
automatsikringer Pute til lang akterbenk Abloy-låsesett (lås, låsevaier og 3 nøkler)

Pute til kort akterbenk Festestropper 3 stykk

Ryggpute Dør mellom konsollene

Håndgrepsrekke forut styrbord
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buster l
en evig favoritt
Nordens mest populære motorbåt buster l  
for aktiv fritidsbruk og allsidig nyttekjøring 
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5,04 m 1,98 m 30–50 hp 6
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1. Ved å ta løs setene og oppbevaringsboksene foran konsollene oppnås mer plass å bevege seg på i baugen.

2. For å beskytte bakre delen av passasjerkabinen med to konsoller finnes en lys og praktisk kalesje som ekstrautstyr.

3. Vindbeskyttelsen av konsollene kan forbedres med en dør mellom konsollene som finnes i Canvas-utstyrspakken.

4. Turkomforten økes av at båten er enkel å manøvrere, den er bred og romslig innvendig og har høy rekke. 

5. Den lettmanøvrerte båten akselerer lett og beholder sine sikre kjøreegenskaper i alle situasjoner.
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Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 72 • Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboat.com
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Buster L er en varig favoritt blant motorbåter til turer, fiske og hyttebruk. 
Dette er en romslig, økonomisk og allsidig båt, og dens styrke er rikelig 
med utstyr, god lastekapasitet og høy rekke. L har i år etter år vært Nor-
dens mest populære motorbåt.

L kan leveres med både én og to konsoller. Båten med én konsoll byr på  
rikelig med plass til fiske og varetransport. Fordelene med versjonen med 
to konsoller er bedre vindbeskyttelse for passasjerer som sitter bak, og 
denne beskyttelsen kan gjøres enda bedre med en dør mellom konsollene 
som finnes som ekstrautstyr. 

Den lyse kalesjeløsningen og enkel styring og stabile kjøreegenskaper øker 
brukervennligheten under ulike forhold. Styrekonsollen har god sikt, velover-
veid plassering av styreinnretningene og plass for kompass og kartplotter.

Rekkverket og de sklisikre overflatene gjør at det er enkelt å gå i land og 
stige ombord i båten. Båten rommer 6 personer og den har rikelig med 
plass innvendig. Som ekstrautstyr foran leveres en stor sidetofte som også 
kan fungere som oppbevaringsplass. 

Den solide og lette båten kan transporteres selv på en tilhenger uten 
bremser bak en vanlig personbil.

Sete/kasse til fiskestenger  
er ekstrautstyr

Fargen på siden av Buster L 

Navy Blue Satin

Fargene presenteres her så godt gjengitt som det trykkteknisk er mulig. 

Alternative farger på sidene

Antall personer

Buster L

Antall passasjerer 6

Belastning 450 kg

Lengde 5,04 m

Bredde 1,98 m

Dypgående 0,29 m

Skrog V-form 16°

Vekt (uten motor) 340 kg (L1), 370 kg (L2)

Anbefalt motor 30–50 hp

Motor stammelengde xl

CE-kategori C

Toppfart 29 knop

Standardutstyr Ekstrautstyr Ekstrautstyrspakker

Kabelstyring Batteriboks Babord konsoll med vindskjerm og bøyle Pute til sete med rom for 
fiskestenger NAIV-pakke

Rekker Hovedstrømsbryter med 
automatsikringer Sete med 45 liters oppbevaringsrom Vannskibøyle COMFORT-pakke

Rekke, forut babord side Nedfellbar lanternemast Pute til sete med 45 liters rom Monteringsplate til ekkoloddgiver CANVAS-pakke

Styrekonsoll med vindskjerm og bøyle Brannslukker Pute til akterbenk Kompass

To seter med 45-liters stuveplass (L2) Automatisk lensepumpe Ryggpute Abloy-låsesett  
(lås, låsevaier og 3 nøkler)

Badeleider Selvlensende cockpit Rekke forut styrbord side Festestropper 3 stykk

Stuveplass foran konsollen (L1) Dør mellom konsollene Putesett (L2)

Sete med stuverom Havnepresenning (L2)

Kalesje med kalesjetrekk
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buster m
en allsidig familiebåt
allsidige buster m: en konsollbåt for fritid og transport
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1. Båten går raskt opp i plan, beveger seg stabilt i vannet og har sikker styrefølelse, hvilket gjør det til en nytelse 
og trygg opplevelse å kjøre den. 

2. Den gode plassen inne i båten, rekkverkene som omgir båten og de sklisikre overflatene i baugdekket og side-
trappen øker sikkerheten på båtturer.

3. Mellom konsollene kan det monteres en dør som beskytter mot vind. Den enkle døren har en hengslet, fast un-
derdel og en overdel som kan rulles opp og ned. 

4. Passasjerkabinen på modellen utstyrt med to konsoller kan beskyttes med en kalesje som finnes som ekstra-
utstyr. Kalesjen kan i nedsenket tilstand brettes pent oppå motorbrønnen. 

5. Som ekstrautstyr til båten kan det leveres sete/kasse for fiskestenger med oppbevaringsplass for fiskeutstyr og 
andre lange gjenstander. 

*Buster-låssett kan leveres. Det består av tre solide Abloy-lås, låsevaier og tre nøkler. 
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Fargen på siden av Buster M 

Sea Blue

Fargene presenteres her så godt gjengitt som det trykkteknisk er mulig. 

Setet/kassen for fiskestenger på bildet leveres som ekstrautstyr 
både til M-modellen med én konsoll og med to konsoller.
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Antall personer

Allsidige og enkle Buster M egner seg til hytteturer, fiske og andre fritids-
aktiviteter. Romsligheten, driftsøkonomien og påliteligheten til den hendige 
konsollbåten gjør M til en verdsatt familiebåt for 5 personer. Den som be-
høver mer sitte- og oppbevaringsplass kan skaffe en sidetofte til baugen, 
som også fungerer som oppbevaringsboks.

M har en ergonomisk og godt beskyttet styrekonsoll med vindskjerm, med 
plass til instrumenter og kompass og egen plass til integrerbar kartplotter. 
Foran styrekonsollen finnes sete/oppbevaringsboks og ved siden av denne 
en lang, åpen dørkplass. 

M kan også leveres med to konsoller, da det som ekstrautstyr kan leveres en 
venstre konsoll ved siden av styrekonsollen. Mellom konsollene kan det mon-
teres en dør, som gir ekstra effektiv vindbeskyttelse i passasjerkabinen. 

Båtens stabile kjørestilling sikrer god komfort for de passasjerer som sitter 
foran. Slitesterke og lette M er økonomisk og sikker både til vanns og på 
en tilhenger uten bremser. 

Standardutstyr Ekstrautstyr Ekstrautstyrspakker

Kabelstyring Nedfellbar lanternemast Dør (M2) Pute til sete med plass for 
fiskestenger NAIV-pakke

Rekker Brannslukker Babord konsoll med vindskjerm, bøyle, 
stativ og festeanordning (M1) Havnepresenning COMFORT-pakke

Styrekonsoll med vindskjerm og bøyle Badeleider Dør mellom konsollene (M2) Kalesje (inkluderer ikke konsolldør) CANVAS-pakke

Babord konsoll med vindskjerm og bøyle (M2) Automatisk lensepumpe Sete med stuverom på 45 liter Vannskibøyle

To seter med 45-liters stuveplass (M2) Batteriboks Pute til sete med stuverom Monteringsplate til ekkoloddgiver

Sete med oppbevaringsplass (M1) Hovedstrømsbryter med 
automatsikringer Putesett Kompass

Base for to bensintanker Selvlensende cockpit Pute til akterbenk Abloy-låsesett (lås, låsevaier og 3 
nøkler)

Ryggstøtte med pute Festestropper 3 stykk

Sete med stuverom

Buster M

Antall passasjerer 5

Belastning 375 kg

Lengde 4,60 m

Bredde 1,86 m

Dypgående 0,19 m

Skrog V-form 17,5°

Vekt (uten motor) 303 kg

Anbefalt motor 30–40 hp

Motor stammelengde xl

CE-kategori C

Toppfart 29 knop

M2

M1
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buster s, buster scc
allsidige hyttebåter
kjøreglede og plass for utstyr: hendige buster s og buster scc 
konsollbåter for varetransport og fiske
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1. Havnepresenningen (ekstrautstyr) beskytter båten mot regn, rusk og solskinn. 

2. Konsollen i Scc er laget av slitesterk, rotasjonsstøpt plast. Den veloverveide dimensjoneringen gjør det også 
mulig å kjøre båten i stående stilling.

3. Romsligheten og stabiliteten til båten gir frihet til å kunne fiske og bevege seg. 

4. Styrekonsollen i S er plassert på høyre side av båten.

5. Midtkonsollen i Scc er utsiktsplassen for føreren, og denne har plass til ekstra instrumenter som kompass og 
kartplotter. Foran midtkonsollen finnes sete-/oppbevaringsboks på 45 liter.

Buster forbeholder seg selv retten til modellendringer eller modell-, farge-, utstyrs- og prisendringer på båtene som leveres uten å melde separat fra om dette. Standardutstyret på båtene kan variere avhengig av markedsområde.  
På bilder i brosjyren og i andre publikasjoner forekommer utstyr som ikke hører til standardutstyret. Sjekk innholdet av båtleveransen med din Buster-forhandler.
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Buster S og søstermodellen Buster Scc utrustet med midtkonsoll er allsi-
dige arbeidshester og småbåter på fritiden, og de er i sitt rette element på 
hytte- og fisketurer. De beveger seg smidig selv med små motorer på 20-
30 hestekrefter, og de kan også brukes til å ro med ved behov. Båtene har 
plass til 4 personer.

Standardversjonen av S-modellen har en tverrstilt midttofte og en styre-
konsoll på høyre side. Scc har en ergonomisk midtkonsoll som man kan gå 
rundt og som gjør det enklere å kjøre alene og gir rikelig med dørkplass for 
transport av lange gjenstander. Scc kan styres også i stående stilling. 

Sikkerheten økes av rekkverk som går rundt hele båten og som gjør det en-
kelt å feste hvilebenker og stangstativer. Bak finnes en aktertofte som også 
fungerer som oppbevaringsplass og som kan utstyres med sitteputer (be-
stilles separat) for å øke komforten.
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Antall personer

Ytelse

Standardutstyr Ekstrautstyr 

Konsoll med vindskjerm og bøyle Putesett Kompass

Rekker Pute til akterbenk Abloy-låsesett (lås, låsevaier og 3 nøkler)

Base for to bensintank Putte til ryggstøtte styrbord Festestropper 3 stykk

Kabelstyring (Scc) Pute til ryggstøtte babord Havnepresenning

Midtkonsoll med vindskjerm og bøyle (Scc) Pute til sete forut Pute til sete med stuveplass

Sete med 45-liters stuveplass foran konsollen (Scc) Pute til midtsete Håndgrepsrekke forut babord

Batteriboks Havnepresenning / kalesje Monteringsplate til ekkoloddgiver

Hovedstrømsbryter med automatsikringer

Nedfellbar lanternemast

Automatisk lensepumpe

Buster S

Antall passasjerer 4

Belastning 300 kg

Lengde 4,58 m

Bredde 1,88 m

Dypgående 0,19 m

Skrog V-form 15°

Vekt (uten motor) 259 kg (S), 280 kg (Scc)

Anbefalt motor 20–30 hp

Motor stammelengde xl

CE-kategori C

Toppfart 25 knop
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buster Xs, buster Xsr
praktiske bruksbåter
bekymringsfrie båtturer også i de minste klassene: slitesterke, sikre og lettstelte 
buster Xs eller buster Xsr for smule farvann og fiske
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1. De høye, ergonomiske toftene er trukket med celleplast, som er vannavstøtende og 
som ikke blir varm selv i sommerheten.

2. Den sklisikre overflaten i baugen gjør det enklere å gå i land og stige ombord i båten.

3. Kjørefølelsen er stødig også ved kjøring alene.

Xs og Xsr passer for alle  
– også Dem som har liten båterfaring.
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Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 72 • Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboat.com

Buster XS og søstermodellen XSr med styrekonsoll er praktiske bruksbåter for 
smule farvann, hyttebruk og fisketurer. Båtene rommer 4 personer med utstyr. 

XS- og XSr-båtene kan selv en nybegynner kjøre sikkert og økonomisk med 
en motor på 6-20 hestekrefter. Båtene oppfører seg konsekvent under 
alle værforhold. Styrekonsollen og vindskjermen på XSr-versjonen øker 
kjørekomforten ytterligere. Begge båtene kan også brukes til å ro med.

Plassen i båtene er effektivt utnyttet: midttoften fungerer som 
oppbevaringsplass og under aktertoften finnes mer beskyttet 
oppbevaringsplass. Til båten leveres det en kalesje-havnepresenning 
(ekstrautstyr) som beskytter mot smuss og regn, og som strekker seg fra 
baugen til kanten av motorbrønnen.

Det at båtene er slitesterke, enkle å manøvrere og har en synkefri 
konstruksjon gir sikkerhet til sjøs. Den lette båten på bare 160 kilo kan 
transporteres enkelt på en tilhenger uten bremser bak en vanlig personbil.

XS

XSr

Ytelse
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Antall personer

Buster XS

Antall passasjerer 4

Belastning 300 kg

Lengde 4,15 m

Bredde 1,65 m

Dypgående 0,18 m

Skrog V-form 10°

Vekt (uten motor) 160 kg

Anbefalt motor 6–20 hp

Motor stammelengde XS: S eller L, XSr: XL

CE-kategori D

Toppfart 24 knop

Standardutstyr Ekstrautstyr

Kabelstyring Konsoll med vindskjerm og fjernstyring Abloy-låsesett (lås, låsevaier og 3 nøkler)

Konsoll med vindskjerm (XSr) Rekke akter Festestropper 3 stykk

Base for to bensintank Siderekker Vindskjerm

Manuell lensepumpe (XS) Kalesje / havnekalesje

Automatisk lensepumpe (XSr) Adapter for å endre motorens stammelengde
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buster mINI
en liten kvalitetsbåt
en klassiker er tillbaka: buster mini kan du ro eller kjøre 15 knop med. 

54



3,81 m 1,44 m 2–8 hp 3



1

3 4

2

1. Mini er en kjapp båt med bensinmotor, en stillegående båt med 
elektromotor og båten kan også ros.

2. Aluminium Hull Technology by Fiskars garanterer en båt som er solid 
bygd i materialer med høy kvalitet.

3. Celleplastbelegget på toftene er behagelige å sitte på og lett å holde rent. 

4. Når båten planer, kan man tømme den for vann ved å åpne Easy Bail 
som er lett tilgjengelig fra førerplassen på aktertoften. 
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Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 72 • Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboat.com

Buster Mini er en båt som er behagelig å ro og som egner seg med en li-
ten bensin- eller elektrisk utenbordsmotor. Selv om båten er liten og lett 
har den plass til tre personer og den kan brukes til det aller meste – fis-
ke, transport, badeturer og som slepejolle. Både nybegynnere og avanserte 
båtbrukere vil ha glede og nytte av en Buster Mini. Båten er enkel å hånd-
tere og lett å styre. Easy Bail (pat pend)- funksjonen er et lettbetjent lense-
system som gjør det enkelt å tømme båten for vann når den ligger på land 
eller er underveis. *

Selv om Buster Mini er liten er den en solid kvalitetsbåt bygd etter Alumi-
nium Hull Technology by Fiskars–teknologien. Den sterke aluminiumskon-
struksjonen gjør Mini holdbar, enkel å eie og så godt som vedlikeholds-
fri. Båten er sikker fordi den ikke kan synke. Mini er også rommelig selv om 
den er liten. Om bord er det god plass til tre personer. Båten leveres med 
dørk i sjøvannsbestandig finer og tofter i aluminium belagt med et komfor-
tabelt, vannavstøtende skummateriale 

Buster Mini leveres med feste for åregafler som standard. Årer, åregafler og 
ett sett ekstra fester for åregafler er ekstrautstyr.

Buster Mini veier ikke mer enn drøyt 100 kilo. Den kan fraktes bak bilen på 
en tilhenger uten bremser. Det er lett å trekke båten opp på stranden og 
om vinteren kan den lagres med bunnen i været. 

3 2 1

Ytelse

Ha
st

ig
he

t, 
kn

op

Antall personer

18

16

14

12

10

8

6

4

8 hp

6 hp

  

Buster Mini

Antall passasjerer 3

Belastning 225 kg

Lengde 3,81 m

Bredde 1,44 m

Dypgående 0,18 m

Skrog V-form 10°

Vekt (uten motor) 105 kg

Anbefalt motor 2–8 hp

Motor stammelengde xl

CE-kategori D

Toppfart 17 knop

mini er en praktisk 
kombibåt som kan ros 

eller kjøres for motor.

* Med bensinmotor på mer enn 6 hk slik at båten planer.  
Easy Bail-ventilen kan brukes for å tømme båten når den ligger på land. 

Standardutstyr Ekstrautstyr 

Feste for åregafler Årer, åregafler og ekstra feste for åregafler
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Aluminium og rustfritt stål
Pro Series-båtene lages av slitesterk sjøvannsbestandig aluminium ved 
å utnytte Aluminium Hull Technology by Fiskars-teknologien. Materialene 
og detaljene i konstruksjonen sikrer bekymringsfri bruk av båtene under 
krevende oppdrag og forhold.

Grunnkonstruksjonen i Pro Series-båtene er tykk aluminium. Dørken, 
plattformene og trinnene er laget av sklisikre tåreplater i aluminium. 
Overflatene på innsiden av båten er av umalt eller anodisert aluminium. 
Konsollen, aktertoften og setet/oppbevaringsboksen foran er laget av 
aluminium. Rekkverkene, kryssholtene og targabøylen er av syrefast stål 
og svært kraftig dimensjonerte. 

Ytelse, økonomi og kjørekomfort
Det er lagt spesielt vekt på kjørekomforten og ytelsen til båtene i Pro 
Series. Den optimalt formede skrogkonstruksjonen er svært solid, stiv 
og kraftig dimensjonert. Tyngdepunktet ligger lavt, hvilket danner grunn-
laget for stabile, behagelige og sikre kjøreegenskaper. Skroget uten ste-
glist gjør kjøringen mykere spesielt ved kjøring i bølger. Stor motoreffekt 
og et bredt effektområde muliggjør økonomisk kjøring og ved behov stor 
hastighet under alle lasteforhold.

buster pro series er båtmodeller for profesjonelle brukere til hard  
nyttebruk, krevende kjøring på fritiden og under tøffe værforhold. 

58



Utstyrt for krevende forhold
Pro Series-båtene har som standardutstyr utrustning og egenskaper ut-
viklet for krevende forhold.

Targabøylen av syrefast stål som omgir konsollen, egner seg for monte-
ring av forskjellig utstyr og elektronikk. Lysløsningene på båten minime-
rer tilfellene hvor føreren blir blendet ved kjøring i mørket: plasseringen 
av lyskildene er nøye overveid, lysene er beskyttet med en bakgrunns-
plate som hindrer refleksjoner og instrumentpanelet er behandlet med 
mørk farge som absorberer reflekser.

Til standardutstyret på Pro Series-båtene hører Garmin kartplotter. 
Appa ratet forvandles til et profesjonelt navigasjonssystem med ekko-
loddenheten i Navi Plus-pakken og radaren som følger med Radar- 
pakken.

Til båtene i Pro Series-utvalget leveres det rikelig med modellspesifikt 
ekstrautstyr. 
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buster magNum pro
overlegen under ekstreme forhold
magnum pro för hårt bruk året om
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1. Foran konsollen, under toften med plass til to personer, åpner det seg oppbevaringsplass for større gjenstander.

2. De robuste badeplattformene gjør det enklere å arbeide bak, sjøsette båten og stige ombord i båten.  
Plattformene er av sklisikkert aluminium. 

3. Til standardutstyret på Magnum Pro hører Garmin 12” kartplotter og kompass.  
Den høye, beskyttende vindskjermen er av slitesterkt, herdet glass.

4. Akterdelen med trinn er i aluminium og har brede bade- og arbeidsplattformer og en solid stige som kan bøyes oppover.  
Under plattformene finnes bokser for tau og ankere. Den låsbare dekselplaten beskytter påfyllingsåpningen til drivstofftanken.

5. Magnum Pro er et arbeidsverktøy beregnet på en lang båtsesong og skyr ikke karrige forhold.  
Utseendet er strømlinjeformet, selv om rekkehøyden er nesten 90 cm.

*Buster-låssett kan leveres. Det består av tre solide Abloy-lås, låsevaier og tre nøkler. 
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Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 72 • Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboat.com

Buster Magnum Pro byr på solid slitestyrke og ytelse til nesten helårs hard 
arbeidsbruk og til fritidssysler. Den utmerkede balansen, skrogets utforming 
og trimplanene til den likeframme og romslige midtkonsollbåten garanterer 
selv i stor fart en kontrollert og stabil kjørefølelse. Den elektrohydrauliske 
servostyringen som leveres som tilleggsutstyr gjør kjøringen enklere. Takket 
være den store drivstofftanken og det økonomiske skroget er rekkevidden 
til båten på opptil 240 nm.*

Magnum Pros midtkonsoll av aluminium, som man kan gå rundt, og akter-
toften som frigjør akterhjørnene gjør det enklere å bevege seg og arbeide 
under fiske, varetransport og ved ilandstigning. Som ekstrautstyr til targa-
bøylen (standardutstyr på båten) på midtkonsollen leveres en kalesje som 
beskytter mot vind og sjøsprut. Til kalesjen hører sprayhood og vegger i ka-
lesjestoff som kan tas løs og disse former en hel kahytt for 2 personer. På 
targabøylen finnes rikelig med plass til utstyr.

Den praktiske og tekniske styrekonsollen har 12” kartplotter som standar-
dutstyr. Det herdede sikkerhetsglasset i vindskjermen tåler bruken av vin-
dusviskeren uten å få riper. Av det fabrikkmonterte ekstrautstyret er offsho-
retoftene av sadelmodell utviklet for hard kjøring og tiltrattet optimaliserer 
kjørestillingen. Konsollen har plass for radio/CD-spiller og høyttalere.

Fargene presenteres her så godt gjengitt som det trykkteknisk er mulig. 

Fargen på siden av  
Buster Magnum Pro 
Night Black Matt

Standardutstyr Ekstrautstyr Ekstrautstyrspakker

NAVI 12”-pakke (Garmin 4012-plotter med kompass) Fast tank på 250 liter Putesett NAVI-Plus-pakke

Hydraulisk styring Trimplan Konsolltrekk (ikke med sprayhood) RADAR-pakke

Rekker og beslag i rustfritt stål Batteriboks Vannskibøyle

Midtmontert konsoll i aluminium med vindskjerm Hovedstrømsbryter med 
automatsikringer Vannskibøyle med wakeboard-innstilling

Vindskjerm i herdet glass med vindusvisker Lanterner Monteringsplate for ekkoloddgiver

Stuverom i aluminium Kompass Feste for hjelpemotor

Setepidestaller med demping Rundtlysende lanterne, nedfellbar El-hydraulisk styring (fabrikkmontert)

Sidedører for ekstra beskyttelse Brannslukker Tiltratt

Oppbevaringsrom i sidedørene Manuell lensepumpe Abloy-låsesett (Lås, låsevaier og 3 nøkler)

Offshorestoler Automatisk lensepumpe Festestropper, 3 stykk

Sprayhood over fører- og passasjerplass Selvlensende cockpit

Håndgrepsrekker Aluminiumsdørk

Aktertoften av hel aluminium har rikelig med oppbevaringsplass. Bak toften 
finnes et helt låsbart rom for lange gjenstander som er like bredt som akter-
partiet. Båtens romslighet, slitestyrke og ytelse er til hjelp ved varetransport: 
selv med full last er en motor på 150 hk tilstrekkelig. Med største motoref-
fekt kommer båten opp i en topphastighet på nesten 50 knop. En hjelpe-
motorbrakett kan leveres til båten for montering av en ekstra, mindre motor.

* Eksempel med påhengsmotor på 150 hk, tank på 250 l, 10 % reserve, forbruk 0,9 l/nm.

Buster Magnum Pro

Antall passasjerer 6

Belastning 450 kg

Lengde 7,10 m

Bredde 2,40 m

Dypgående 0,36 m

Skrog V-form 21°

Vekt (uten motor) 1045 kg

Anbefalt motor 115–250 hp

Motor stammelengde xl

Bensintank 250 l

CE-kategori C

Toppfart 48 knop

Ytelse
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buster Xl pro
den profesjonelle hobbybåten
en solid, praktisk og komfortabel båt til de aller fleste oppgavene: Xl pro 
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1. Konsollen som er i aluminium kan monteres i midten eller på styrbord side.

2. Akterkalesjen er et nyttig ekstrautstyr som gjør båten med komfortabel.

3. Det er enkelt å montere utstyr og elektronikk på den store konsollen. Den er behandlet med antirefleksmaling. I tar-
gabøylen har Buster lagt føringer slik at det er enkelt å trekke de nødvendige kablene frem til dashbordet. 

4. Akterbenken er todelt og kan brukes som passasjerseter eller vippes bort for å gi mer plass på dørken. Under benke-
ne er det åpen stuveplass. Akter har XL Pro en stor, solid badeplattform med badeleider og håndtak. Det er en viktig 
sikkerhetsdetalj særlig for dem som bruker båten alene. Bensinlokket er plassert under et låsbart lokk.

5. Rekker og beslag er i rustfritt stål. Under trinnet forut er det stuveplass. 

6. Fiskeguide Kalle Paavolas: XLPro har rikelig ekstrautstyr som gjør at båten kan skreddersys forskjellige former for 
sportsfiske. 

*Buster-låssett kan leveres. Det består av tre solide Abloy-lås, låsevaier og tre nøkler. 
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Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 72 • Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboat.com

Buster XL Pro er bygd på det nye, sjøsterke skroget til Buster XL. Innrednin-
gen i Pro-modellen er enklere og rettet inn mot profesjonelle båtbrukere og 
dem som bruker båten aktivt i sine hobbysysler på sjøen for eksempel fis-
ke eller jakt.

Buster-fabrikken leverer XL Pro med konsollen midt i båten, alternativt 
montert på styrbord side. Uavhengig av plasseringen er konsollen utstyrt 
med en solid targabøyle for montering av utstyr og rommelig stuveplass i 
forkant av konsollen. Om bord i XL Pro er nesten alt i aluminium. Unnta-
ket er de solide beslagene i rustfritt stål. Det sterke og stive skroget bygges 
med fire millimeter tykke plater i bunnseksjonen. Dørken er i aluminium og 
har rifler slik at det er god sklisikring om bord. Dørken er slitesterk og enkel 
å holde ren. Fiskere kan få båten med en ekstra rekke akter. 

Den store, slette dørkeflaten gjør det enkelt å bevege seg om bord. God 
plass på dørken gjør det også enkelt å frakte større ting med båten. For-
ut har XL Pro trinn og dekk som gjør det enkelt å komme om bord eller i 
land. Under er det et stort stuverom. Plassen bak i cockpiten har klaffeben-
ker til passasjerene. Når benkene vippes ned, blir det bedre plass å beve-
ge seg på.

XL Pro kan ikke synke. Den er også selvlensende slik at du ikke behøver 
tenke på båten når du ikke er hjemme. Båten har lavt tyngdepunkt. Det 

Fargene presenteres her så godt gjengitt som det trykkteknisk er mulig. 

Fargen på siden av Buster XL Pro

Night Black Matt

Standardutstyr Ekstrautstyr Ekstrautstyrspakker

Hydraulisk styring Fast tank på 100 liter Putesett NAVI 7-pakke

Rekker og beslag i rustfritt stål Nedfellbar mast med rundtlysende lanterne Vannskibøyle CANVAS-pakke

Aluminiumsdørk Lanterner Vannskibøyle med wakeboard-innstilling

Offshorestoler Brannslukker Konsolltrekk

Sentermontert konsoll i aluminium med vindskjerm (CC) Hovedstrømsbryter med automatsikringer Kalesje

Sidemontert konsoll i aluminium med vindskjerm Søke- og kjørelys Feste for hjelpemotor

Targabøyle til konsollen Automatisk lensepumpe Monteringsplate for ekkoloddgiver

To-delt klaffebenk akter Selvlensende cockpit Abloy-låsesett (Lås, låsevaier og 3 nøkler)

Stuverom i aluminium Festestropper, 3 stykk

Multifunksjonsbenk (CC)

Dobbelt rekke akter i rustfritt stål

Trimplan

gjør den velfungerende i grov sjø, til en stabil plattform for fiskere og trygg å 
entre. Hydraulisk styring er standard. Den gir føreren god kontroll med båten. 
Buster anbefalr at båten kjøres med en motor på 90 – 115 hk. Velger man 
den største motoren, kan man kjøre økonomisk også med fullastet båt.

115 hp 

100 hp
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Ytelse Buster XL Pro

Antall passasjerer 7

Belastning 525 kg

Lengde 5,94 m

Bredde 2,17 m

Dypgående 0,3 m

Skrog V-form 19 °

Vekt (uten motor) 608 kg

Anbefalt motor 90–115 hp

Motor stammelengde xl

Bensintank 100 l

CE-kategori C

Toppfart 39 knop

SC

CC
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buster lx pro
en pålitelig ledsager i arbeid og på fritiden
okonstlade lx pro i den populära 5 meters klassen
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1. Det brede baugdekket er av sklisikkert aluminium.

2. Midtkonsollen gir ly for vinden og mer åpen plass i båten.

3. Det sammenhengende og stødige rekkverket er av syrefast, rustfritt stål.

4. Aktertoften av aluminium frigjør akterhjørnene.

5. Lx Pro kan transportera även ovanligare last.
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Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 72 • Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboat.com

Fargen på siden av Buster Lx Pro 

Night Black Matt

Buster Lx Pro er en ukomplisert og robust, åpen midtkonsollbåt beregnet på 
krevende fritidsbruk og hardt arbeid. Den egner seg utmerket som skyssbåt, 
til fiske, til transport av varer og passasjerer samt til hytteturer. Båten er i den 
populære 5-metersklassen og har plass til opptil 6 personer.

Ved planleggingen av Lx Pros konstruksjon i hel aluminium er det spesielt 
tatt hensyn til krevende bruksforhold. Båten har en tykkere bunn av 4 mm 
sjøvannsbestandig aluminium som gjør båten stiv og stødig. Midtkonsollen, 
som man kan gå rundt, gir god beskyttelse mot vind og sjøsprøyt og frigjør 
rikelig med åpen plass i båten. Rundt midtkonsollen går det en targabøy-
le i syrefast, rustfritt stål. Den 8” Garmin-kartplotteren, som inngår i båtens 
pris, kan integreres i styrekonsollen eller festes på targabøylen. 

Av sikkerhetsmessige grunner har båten høy rekke og aluminiumsdørk av 
sklisikre tåreplater. Kryssholtene og de sammenhengende og solide rekk-
verkene er av syrefast, rustfritt stål. For at det skal være lett å bevege seg, 
er baugdekket bredt og badeplattformene og -stigene har god størrelse. 

Båten har oppbevaringsplass i baugen og under aktertoften. I tillegg finnes 
det stor, integrert sete/oppbevaringsplass foran midtkonsollen, og i konsol-
len er det rom til smågjenstander. 

Fargene presenteres her så godt gjengitt som det trykkteknisk er mulig. 

Standardutstyr Ekstrautstyr Ekstrautstyrspakker

Hydraulisk styring Nedfellbar mast med rundtlysende lanterne Putesett NAVI 7-pakke

Rekker og beslag i rustfritt stål Brannslukker Vannskibøyle

Aluminiumsdørk Hovedstrømsbryter med automatsikringer Monteringsplate for ekkoloddgiver

Sentermontert konsoll i aluminium med vindskjerm Lanterner Konsolltrekk

Targabøyle til konsollen Automatisk lensepumpe Abloy-låsesett (Lås, låsevaier og 3 nøkler)

Offshore-stoler Selvlensende cockpit Festestropper, 3 stykk

Stuverom i aluminium Fast tank på 53 liter Multifunksjonsbenk

Lx Pro er en effektiv båt som er lett å kjøre. Den anbefalte motoreffekten 
går fra 40 hk til 70 hk. Også fullastet går båten lett og økonomisk med god 
fart. Puter til setene (ekstrautstyr) gir ekstra komfort på båtturene. 

Ytelse
Buster Lx Pro

Antall passasjerer 6

Belastning 450 kg

Lengde 5,04 m

Bredde 1,98 m

Dypgående 0,3 m

Skrog V-form 19°

Vekt (uten motor) 430 kg

Anbefalt motor 50–70 hp

Motor stammelengde xl

Bensintank 53 l

CE-kategori C

Toppfart 32 knop
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PERFORMANCE
PERFORMANCE-pakken inneholder tiltratt og trimplan. Tiltratt gjør det 
enkelt å finne en god kjørestilling. Trimplanene gir deg bedre kontroll 
med båten og kan forbedre ytelse, komfort og driftsøkonomi.

ENTERTAINMENT
ENTERTAINMENT er en underholdningsløsning tilpasset de større mo-
dellene til Buster. Pakkene inneholder et førsteklasses audiosystem 
kompatibelt med iPod, iPhone, iPad och MP3, høytalere og antenne.  
 
COMFORT 
I COMFORT-pakken innehodler sitte- og ryggputer som er skreddersydd 
hver enkelt Buster-modell. Skal du transportere last, kan du fjerne pu-
tene. Putene kan lagres i stuverom om bord. Putene er løse slik at de er 
lette å rengjøre eller tørke av.

fabrIkkmoNterte  
utstyrspakker 2013
Når du bestiller en ny Buster-modell, kan du også bestille forskjellige utstyrspakker tilpasset ditt båtliv. Utstyret 
installeres av fagfolk på fabrikken. Du kan være sikker på at båten leveres med det utstyret du har spesifisert og 
du kan være sikker på at utstyret virker.

Utstyrspakkene inneholder utstyr med høy kvalitet levert av anerkjente leverandører. Det er lønsomt og enklere 
for deg å bestille en pakke enn å kjøpe de enkelte komponentene hver for seg og selv sørge for monteringen.

Du finner eksakt informasjon om standardustyret på hver enkelt modell og de skreddersydde utstyrspakkene på 
www.busterboat.com Her kan du også skreddersy din nye Buster før du bestiller den.

NAVI
Du kan velge mellom tre Garmin-modeller med forskjellige skjermstør-
relser som monteres på eller felles ned i dashbordet avhengig av båt-
modell: Navi 5”, Navi 7”, Navi 12”. Pakkene Navi 5”og Navi 7”er med 
ekkolodd. Med Navi Plus–pakken utvides Navi 12”med ekkolodd.  
NAVI-pakkene inneholder kompass.

CANVAS
I CANVAS-pakken får du en funksjonell, i noen tilfeller to-delt kalesje 
skreddersydd din båt. Canvas-pakken kan leveres til de aller fleste  
Buster-modellene. En del av båtene til Buster har en egen garasje som 
gjør det lett å pakke kalesjen sammen. Til andre kalesjeløsninger le-
veres det et trekk som beskytter og holder kalesjen på plass når den 
ikke er i bruk. CANVAS-pakken til Buster M, L, Lx inneholder en kalesje-
dør mellom konsollene som beskytter føreren og passasjerne mot vind, 
regn og sjøsprøyt. 
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buster
Buster-båten kan skreddersys med utstyr og utseende som svarer til 
egne behov og egen smak. Utnytt nettjenesten Bygg din egen Buster i 
planleggingen av båten, som hjelper deg med valg av utstyr og mulig-
gjør visuell sammenligning av ulike alternativer. 

I tjenesten kan du velge den Buster-modellen og motoren du liker best 
og komplettere båten med de utstyrspakker og det enkeltstående ek-
strautstyr du måtte ønske. I tillegg kan du velge fargen på siden av bå-
ten og overflatebehandlingen av båten utvendig. 

Tjenesten viser veiledende pris på båten, motoren og utstyret samt to-
tal veiledende pris* på båtpakken. Du kan levere en utskrift med et 
sammendrag av dine planer eller sende dem med e-post til Buster-for-
handleren, og du vil få et personlig tilbud på båtpakken. Du kan også 
lagre dine planlagte båtmodeller og presiseringer og komme tilbake til 
disse senere.

*Til prisene vil det bli lagt til et ekspedisjonsgebyr og en monteringsavgift avhengig av sted og forhandler.

bygg dIN egeN 
buster på Nettet

BESTILL På høSTEN, NYT På VåREN!  
BESTILL BåTEN dIN På høSTEN, Så UNNgåR dU LEVERINgSkøER  

Og kAN SjøSETTE BåTEN TIdLIg På VåREN! 

bygg din egen buster på  
adressen www.busterboat.com 
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Mini XS, XSr S, Scc M1 M2 L1 L2 LX X XL XXL

COMFORT-pakke.  
Putesett til hele båten. ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

COMFORT-pakke til Buster Cabin.  
Teppe og sidegardiner. 

NAVI 5-pakke.  
Garmin 526s-kartplotter, kompass,  
ekkoloddgiver og monteringsplate.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

NAVI 7-pakke.  
Garmin 720s-kartplotter, kompass,  
ekkoloddgiver og monteringsplate.

✘ ✘

NAVI 12-pakke. 
Garmin 4008-kartplotter og kompass.

NAVI  plus-pakke.  
Ekkoloddmodul GSD22 og ekkoloddgiver.  
Bestilles sammen med NAVI 12-pakken.

RAdAR-pakke. 
Garmin GMR 18 HD / 4 kW-radar.

CANVAS-pakke. 
Fabrikkmontert kalesje. ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

CANVAS-pakke til Buster Cabin. 
Fabrikkmontert kalesje, kjemisk toalett og innsynsgardiner.

ENTERTAINMENT-pakke. 
Audiosystem med radio og mediespiller  

-Apple-kompatibel og to høyttalere.
✘ ✘

ENTERTAINMENT-pakke til Buster Cabin.  
Audiosystem med radio og mediespiller -Apple-kompatibel,  

to høyttalere, hengslet bord og puter til akterbenkene.

PERFORMANCE-pakke.  
Trimplan og tiltratt. ✘

Årer og åregafler. ●

Trimplan. ✘ ✘

Tiltratt.

Vindusvisker førersiden. (Styrbord). ✘ ✓

Vindusvisker passasjersiden. (Babord). ● ●

Dobbelt, rustfri rekke akter.

Rekker. ●

Offshore-multifunksjonssittebenk.

Havnepresenning. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Targabøyle. ● ●

Vannskibøyle. ● ● ● ● ● ● ● ●

Feste for hjelpemotor. ● ●

Buster Vakt. ● ●

tabell oVer  
utstyrspakker

buster
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✘ =  separat bestilt fabrikkmontert 
ekstrautstyr / ekstrautstyrspakke

✓ =  standardutstyr
● =  ekstrautstyr som kan ettermonteres

Magnum SuperMagnum Cabin Lx Pro XL Pro SC XL Pro CC Magnum Pro

✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✘
COMFORT-pakke.  
Putesett til hele båten.

✘
COMFORT-pakke til Buster Cabin.  
Teppe og sidegardiner. 

NAVI 5-pakke.  
Garmin 526s-kartplotter, kompass,  
ekkoloddgiver og monteringsplate.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
NAVI 7-pakke.  
Garmin 720s-kartplotter, kompass,  
ekkoloddgiver og monteringsplate.

✘ ✘ ✘ ✓
NAVI 12-pakke. 
Garmin 4008-kartplotter og kompass.

✘ ✘ ✘ ✘
NAVI  plus-pakke.  
Ekkoloddmodul GSD22 og ekkoloddgiver.  
Bestilles sammen med NAVI 12-pakken.

✘ ✘
RAdAR-pakke. 
Garmin GMR 18 HD / 4 kW-radar.

✘ ✘ ✘ ✘
CANVAS-pakke. 
Fabrikkmontert kalesje.

✘
CANVAS-pakke til Buster Cabin. 
Fabrikkmontert kalesje, kjemisk toalett og innsynsgardiner.

✘ ✓ ✘
ENTERTAINMENT-pakke. 
Audiosystem med radio og mediespiller  
-Apple-kompatibel og to høyttalere.

✘
ENTERTAINMENT-pakke til Buster Cabin.  
Audiosystem med radio og mediespiller -Apple-kompatibel,  
to høyttalere, hengslet bord og puter til akterbenkene.

✘ ✓
PERFORMANCE-pakke.  
Trimplan og tiltratt.

Årer og åregafler.

✘ ✓ ✓ ✘ ✘ ✓ Trimplan.

✓ ✘ Tiltratt.

✓ ✓ ✓ ✓ Vindusvisker førersiden. (Styrbord).

✓ Vindusvisker passasjersiden. (Babord).

✘ ✘ Dobbelt, rustfri rekke akter.

Rekker.

✘ ✘ ✘ Offshore-multifunksjonssittebenk.

● ✓ Havnepresenning.

● ● ● ✓ ✓ ✓ ✓ Targabøyle.

● ✓ ● ● ● ● Vannskibøyle.

● ● ● ● ● ● ● Feste for hjelpemotor.

● ● ● ● ● ● Buster Vakt.

pro series
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