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Sisältö
Tervetuloa uuteen Buster-mallivuoteen 2015!

Kesä 2014 menee historiaan lämpimimpänä aikoihin – tosin omalta osaltani sää ei juurikaan vaikuta 
 kauden eikä kesän veneilymäärään, mutta kylläkin sen miellyttävyyteen. Kun toista kuukautta saa nauttia 
 hellelukemista tuntuu joulukuinen koeajo -18 asteen pakkasessa epätodelliselta muistolta. Vietän yleensä 
kesäni veneillen ensisijaisesti uusilla, tulevan veneilykauden malleillamme. Koska tuomme markkinoille 
kaudelle 2015 uutuuksia kaikkiin kokoluokkiin, pääsinkin nauttimaan sekä vauhdin hurmasta  että rauhal-
lisemmasta arkiveneilystä sekä ennen lomaa että loman aikana.

Kauden 2015 uutuuksista uusi Buster M soveltuu erityisen hyvin mökin yleiskäyttöveneeksi ja kalakave riksi. 
M on saatavana kolmena eri vaihtoehtona: keskipulpetilla, yhdellä sivupulpetilla tai kahdella pulpetilla. 
 Uusittu ergonominen pulpetti/tuulilasiyhdistelmä tarjoaa kaikissa malleissa tilaa uppoasennetulle plotte-
rille sekä M2 mallissa kiinteälle väliovelle ja toimivalle kuomuratkaisulle joka suojaa kuljettajaa ja matkus-
tajia sateelta ja viimalta. Nerokas, selkänojaan integroitu kuomukotelo taas lisää kuomun käytettävyyttä 
M2 mallissa ja toimii muissa malleissa vapojen, melojen, valomaston ja muiden pitkien tavaroiden säilytys-
paikkana. Mutkattomuus, taloudellisuus ja monikäyttöisyys ovatkin uuden Buster M:n keskeiset   
avut  veneilijälle.

Edelliselle kaudelle menestyksekkäästi lanseeraamamme lasikuitukantinen Buster E-sarja sai tulevalle  
kaudelle uuden mallin, Buster Le:n. Buster Le pohjautuu Pohjoismaiden kautta aikojen suosituimman 
 veneen, Buster L:n rungolle. Tyylikäs lasikuitukansi, suojaavat pulpetit taaksepäin kaartuvine tuulilaseineen 
ja monikäyttöinen, avara kansiratkaisu tekevätkin tästä kovan haastajan suosittuun viiden metrin koko-
luokkaan.

Uusi Buster XXL taas kärsii tässä kontekstissa iloisesta ongelmasta; hieman jakautuneesta luonteesta. 
 Toisaalta se on tilava ja merikelpoinen perhevene, mutta erityisesti suuremmalla 150 hv koneella varustet-
tuna siitä kuoriutuu myös sporttinen vauhtivene. Edellisestä sukupolvesta olemme parantaneet erityi sesti 
ajo-ominaisuuksia säilyttäen silti linjakkaan ja tyylikkään ulkoasun höystettynä ruostumattomasta teräk-
sestä valmistetuilla heloilla ja kaiteilla. Suojaavat tuulilasit, ergonomiset pulpetit, runsaat säilytystilat ja 
 tilava kuomukotelo ovatkin tämän kokoluokan Busterissa jo itsestäänselvyyksiä

Vähemmän itsestään selvä on alumiiniveneiden uusi kuningas, Buster Magnum M5. Buster Magnumin 
 aiempaa neljää sukupolvea on myyty huimat 4 000 venettä, ja viimeisin tulokas, Magnum M5 on tehok-
kain ja nopein Buster mitä on koskaan rakennettu. Reilusti mitoitettu suorituskyky, rouheat alumiinipulpe-
tit ja rohkea värimaailma johdattelevat kokeneen venekuskin nautinnollisiin hetkiin aktiiviveneilyn parissa, 
oli sitten kyseessä nopea yhteysveneily tai vauhdikas retkeily. Veneessä on lukuisia ainutlaatuisia ominais-
piirteitä joista ammattitason jousitetut venetuolit ja sisäänrakennettu langaton WiFi-tukiasema ovat vain 
päällimmäiset. Lisätietoa Magnum M5 mallista löytyy esitteen sivuilta 10–13. 

Kaudelle 2015 meillä onkin ilo todeta että Buster-mallisto on entistä monipuolisempi ja iskukykyisem   pi, 
ja veneilijällä on todella mittavat valinnanmahdollisuudet käyttötarkoituksesta riippumatta tehdä Huoleton  
Valinta ennen seuraavaa veneilykesää. Kuluva kausi on myös meidän juhlavuotemme; tänä vuonna tulee 
kuluneeksi 60 vuotta siitä kun Busterin edeltäjän, täysalumiinisen Kello-veneen valmistus alkoi vuonna 
1955 Kellokoskella. Tämän kauden Huoletonta Valintaa siis edeltää yli 125 000 aikaisemman alumiini-
veneen valmistus, josta saadut kokemukset takaavat huolettoman veneen vuosikymmeniksi eteenpäin! 
Siksipä olemme höystäneet juhlavuoden Buster-logoa sanoilla ”Aluminium Boats Since 1955”

Teollisen käsityön perinteitä ylpeänä vaalien, 
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BY BUSTER

Ylivertainen merialumiini

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

venyttää varhaiskeväästä pitkälle syksyyn.

Kestävät rakenteet ja hyvä suorituskyky

Busterin rungon innovatiiviset ratkaisut, ensiluokkaiset materiaalit ja 
jatkuva testaaminen meriolosuhteissa takaavat veneen turvalliset 

ajo-ominaisuudet, hyvän suorituskyvyn sekä veneen pitkäikäisyyden.

Ratkaisumme rungon jäykistämiseksi tekevät veneestä kestävän ja jämäkän 
ajettavan, mutta pitävät sen samalla kevyenä. Jäykät peräpeilit mahdollistavat 

suuremmatkin konetehot ja huolellisesti suunnitellut runkomuodot saavat veneen 
käyttäytymään johdonmukaisesti kovassa aallokossa. Kylkikoteloiden ja rungon 

äänieristys takaavat hiljaisen ja miellyttävän ajokokemuksen. 
Suunnittelussa hyödynnämme modernia 3D-suunnittelua sekä 

rakennesuunnittelussa FEM-analyysiä todellisia olosuhteita simuloivana 
laskenta tapana. Kun tähän lisätään mittava koeajo- ja prototyyppitoiminta, 

saadaan lopputulemana oman aikansa legendaarisimpia venemalleja.

Tärkeät ympäristöarvot

Edelläkävijyys ei ole pelkkää teknologiaa ja suorituskykyä, se on myös vastuuta 
ympäristöstä. Pyrimme haitallisten ympäristövaikutusten minimointiin sekä omassa 

toiminnassamme että Buster-veneiden materiaalivalinnoissa ja tuotannossa.

Veneidemme alumiiniraaka-aineista 80 % on kierrätettyä. Valmiin veneen hyöty–
käyttöaste on yli 90 %, sillä alumiini- ja muoviosat ovat uudelleen kierrätettäviä 

ja puuosat poltettavia. Ympäristöystävällisten runkojen alumiinia voi uusiokäyttää 
lähes loputtomiin. Toimitamme kaiken omassa toiminnassamme syntyneen 

hyödyntämiskelpoisen materiaalin kierrätykseen.

Busterien poikkeuksellinen kestävyys ja pitkäikäisyys ovat eduksi sekä veneen 
omistajalle että ympäristölle. Rakenteiden suunnittelussa panostamme 

erityisesti rungon optimaaliseen muotoon ja veneen alhaiseen kokonaispainoon. 
Siksi Buster saavuttaa kokoluokkaansa vastaavan suorituskyvyn tavanomaista 

pienemmällä moottoriteholla ja polttoaineen kulutuksella. 
Keveys säästää polttoainetta myös trailerikuljetuksissa.

Monikäyttöinen ja helposti huollettava

Busteria ei tarvitse vuosittain puunata, vahata tai käsitellä työläästi: 
arjen venehoitoon riittävät helppokäyttöiset Buster-venehoitotuotteet. 

Pohjan antifouling-käsittelyn tarve vaihtelee paikallisesti: tarkista sopiva 
antifouling- väri lähimmältä Buster-jälleenmyyjältäsi. Käyttämämme AluSafe-pohjan 

eliönestomaali saattaa vaativissa meriolosuhteissa edellyttää ajoittaista 
mekaanista puhdistusta. Busterin kanssa voit kuitenkin rantautua kivikkoisille 

rannoille ja kallioluodoille. Voit lastata siihen tavaraa pelkäämättä veneen 
likaantumista tai pintojen vaurioitumista.

Buster on monikäyttöinen vene. Eri sisustus- ja varustevaihtoehtojen ansiosta 
se sopeutuu joustavasti mökkeilyyn, retkeilyyn, kalastukseen, vesiurheiluun ja 

muihin harrastuksiin. Buster palvelee myös monipuolisena työjuhtana tavaroiden 
kuljetuksessa ja yhteysveneenä.

Buster Boats on Euroopan suurin alumiinivenesuunnittelija 
ja -valmistaja. Maailman vesille 60 vuoden aikana laskemistamme yli 

125 000 veneestä suurin osa on edelleen käytössä.

Suunnitteluamme on aina ohjannut tinkimätön pyrkimys kestävyyteen, 
käytännöllisyyteen ja ensiluokkaiseen merikelpoisuuteen. 

Tämä yhdistettynä sukupolvia jatkuneisiin teollisen käsityön 
perinteisiin, on luonut laadun, josta on muodostunut veneilijöiden 

keskuudessa käsite: Buster.

AHT – Aluminium Hull Technology by Buster todistaa 60 vuoden aikana 
kertyneestä kokemuksesta, ammattitaidosta ja periksiantamattomasta 

työstä veneidemme laadun jatkuvaksi parantamiseksi. 

Ylivertainen alumiinivene

Huolettoman veneilyn ylivoimaa
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Buster Cabin

Pituus 6,92 m  •  Leveys 2,43 m  •  Moottorisuositus 115–200 hv  •  Henkilöluku 8

Saaristojeeppi yöpymisvalmiudella
Cabin kulkee kaikkina vuodenaikoina, kaikissa keleissä. 
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Buster Cabin

Buster Cabin on oikea valinta sinulle, jolle vene on 
muutakin kuin vain kulkuväline. Buster Cabin on suun-
niteltu paljon ja pitkään liikkuvalle veneilijälle, joka 
viettää veneessä kerralla pidempiäkin aikoja kuin mitä 
mökkimatka tyypillisesti kestää. Cabinin avarat tilat 
 kuljettavat perille kerralla jopa kahdeksan henkeä. 
 Pidempikestoisia matkoja silmällä pitäen Cabinissa 
lisäksi yöpyy vaivattomasti vaikkapa kaksi kalakaveria.

Suuren matkustajamääränsä huomioon ottaen Buster 
Cabinin seisomakorkuiset sisätilat on suunniteltu eri-
tyisen viihtyisiksi. Lasikatto ja suuri kattoluukku sekä 
lempeä led-valaistus tekevät matkanteosta elämyksen. 
Suuret ikkunat luovat esteettömän panoraamanäkymän 
joka suuntaan. Myös äänieristykseen on kiinnitetty 
 mallissa erityistä huomiota. Cabin on Buster-perheen 
hiljaisimpia. Syksyisiä kalastusmatkoja ajatellen myös 
veneen ulkovalaistus on suunniteltu vaivatonta pimeän 
ajoa ajatellen. Yön tullen kuljettajan ja kartturin moni-
toimi-istuimet muuntuvat parilla kädenliikkeellä 
tilapäis vuoteiksi yhdistettynä takapenkkien kanssa.

Buster Cabin on joka sään yhteysvene, joka kulkee 
kevyesti kovemmassakin kelissä. Cabinissa on viran-
omaiskäytössä testattu, leikkaavammalla keulalla, 
 syvemmällä v-kulmalla ja paksummalla, 5 mm pohja– 
levyllä varustettu runko, jonka ansiosta Cabin soveltuu 
hyvin myös avomerellä ajettavaksi. Optimaalisesti muo-
toillun alumiinirunkonsa ansiosta Cabin on vakaa joka 
sään kulkuväline, jolla matkanteko on turvallista ja 
Busterille tyypilliseen tapaan huoletonta. 115–200 
 hevosvoimansa avulla Cabin kaiken lisäksi kuljettaa 
seurueesi perille sovitussa ajassa, vakaasti ja varmasti.

Buster Cabin

Henkilömäärä 8

Kantavuus 690 kg

Kokonaispituus 6,92 m

Leveys 2,43 m

Syväys 0,35 m

V-kulma 21°

Paino (ilman moottoria) 1185 kg

Moottorin tehoalue 115–200 hv

Moottorin rikipituus erikoispitkä

Polttoainetankin tilavuus 200 l

Luokitus/Suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 40 solmua*

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

Vakiovarusteet Lisävarusteet Varustepaketit

Hydraulinen ohjaus Sammutin Peräkuomu NAVI 12 -paketti

Lasinpyyhin, oikea Akkulaatikko Pimennysverhosarja (sisältää kattoverhon, etu- ja 
takaikkunoiden verhot) NAVI PLUS -paketti

Lasinpyyhin, vasen Päävirtakatkaisin automaattisulakkein Targakaari (tehdasasenteinen) RADAR-paketti

Ovi edessä ja liukuovi takana, lukittavat, 
sarjoitetut lukot yksiavainjärjestelmällä Käsikäyttöinen pilssipumppu Ulko-ohjauspiste (yhteensopiva Yamahan sähköisen tai 

mekaanisen hallintalaitteen kanssa, tehdasasenteinen) COMFORT-paketti

Avotilan LED-valaistus Automaattinen pilssipumppu Kaksoisakkujärjestelmä ( kytkentäosat ja kaapelit, ei 
sisällä akkuja, tehdasasenteinen) CANVAS-paketti

Käytävämatto Kiinteä polttoainesäiliö Ajovalot, 2 kpl ENTERTAINMENT-paketti

Trimmilevyt joystick-ohjauksella Navigointivalot Lämmitin (tehdasasenteinen)

Istuimet vuodemekanismilla Valomasto, taittuva RST springiknaapit keskelle (tehdasasenteinen)

Veneistuinten joustojalat Virranulosotto 12V Apumoottoriteline

Uima- ja työtaso Sadevedestä tyhjenevä avotila Kaikuluotaimen anturiteline

Uimatikkaat Kompassi

Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus (RST) Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukot, 
yksiavainjärjestelmä)
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Buster Magnum M5

Alumiiniveneiden kuningas 
Uusi Buster Magnum M5 – kun vain paras kelpaa. 

Pituus 7,14 m  •  Leveys 2,42 m  •  Moottorisuositus 250–350 hv  •  Henkilöluku 8
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Buster Magnum M5

Buster M5

Henkilömäärä 8

Kantavuus 575 kg

Kokonaispituus 7,14 m

Leveys 2,42 m

Syväys 0,36 m

V-kulma 20°

Paino (ilman moottoria) 1080 kg

Moottorin tehoalue 250–350 hv

Moottorin rikipituus erikoispitkä

Polttoainetankin tilavuus 250 l

Suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 55 solmua*

Täysin uusi Buster Magnum M5 jatkaa suurten alumiini-
veneiden luokan markkinajohtajan, Buster Magnumin evo-
luutiota. Buster Magnumia on kaikissa sen versioissa  myyty 
vuosien saatossa yli 4.000 venettä, ja Magnum perheen 
viidennessä mallissa loistavasta on tehty vielä parempi. 
350 hevosvoiman moottorilla se on malliston järein jäsen. 
Magnum M5:lla sinut ohitetaan harvoin, ja mikä parasta  
– vauhtia ei tarvitse hiljentää vaikka aallokko kasvaisikin. 
Magnum M5 onkin vaativan vesilläliikkujan  valinta, jonka 
suorituskyky, merikelpoisuus ja kestävyys ovat omaa luok-
kaansa. Myös uskalletun tyylikäs värimaailma erottaa  
tämän veneen massoista.

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

Buster Magnum M5 on tehty vaativaan vapaa-aikaan.  
Siksi sen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota 
suorituskykyyn, käytännöllisyyteen ja turvallisuuteen.  
Tässä mallissa alumiiniturkki mahdollistaa työkalujen ja 
 rakennustarvikkeiden kuljetuksen, ja täysalumiiniset pulpe-
tit taas takaavat huolettomuuden vuosikymmeniksi.  Järeä 
mutta urheilullinen ja suojaava tuulilasi on kuljettajalle ja 
matkustajille mieleen kovissa vauhdeissa ja sään muuttu-
essa epäsuosiolliseksi. Mittaripaneeliin mahtuu 12” kartta-
plotteri. Tuulilasin karkaistu turvalasi kestää lasinpyyhki-
jöiden käytön naarmuuntumatta. Tällä Busterilla mennään 
vauhdikaasti pitkälle. Buster Magnum M5:ssä on myös 
 vakiona uusi varuste langaton WiFi asema jolloin jälki-
kasvukin viihtyy mökillä kun voit käyttää venettäsi langatto-
mana tukiasemana. Uusi Buster Magnum M5 – kun vain 
paras kelpaa. 

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin 
painoteknisesti on mahdollista.

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

Magnum M5 -värilaita Värioptiot:

Brown Copper 
Metallic

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

Vakiovarusteet Lisävarusteet Varustepaketit

Sähköhydraulinen ohjaustehostin Vesihiihtokaari Päävirtakatkaisin 
automaattisulakkein Peräkuomu, kaksiosainen NAVI 12 -paketti

Nahkapäällysteinen tilttiratti Trimmilevyt joystick-ohjauksella Käsikäyttöinen pilssipumppu Satamapeite NAVI PLUS -paketti

Ohjauspulpetti, tuulilasi karkaistua 
lasia Integroitu kuomutalli Automaattinen pilssipumppu Wakeboard-teline vesihiihtokaareen CANVAS-paketti

Vasen pulpetti, tuulilasi karkaistua 
lasia Buster Hotspot WiFi 4G Kiinteä polttoainesäiliö Lämmitin

Säilytystilat pulpetissa Offshore-istuimet 2 kpl 
ja suojahuput Navigointivalot Jääkaappi (tehdasasenteinen)

Lasinpyyhin, oikea Veneistuinten joustojalat Valomasto, irrotettava Apumoottoriteline

Lasinpyyhin, vasen Ankkuri- ja köysikotelot Virranulosotto 12V Kaikuluotaimen anturiteline

Kiinteä väliovi Uimataso Sadevedestä tyhjenevä avotila Kompassi

Lukittavat säilytystilat 
(yksiavainjärjestelmä) Uimatikkaat Lämmitin valmius Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-

lukot, yksiavainjärjestelmä)
Fusion audiolaite (Apple/Mp3 
yhteensopiva)

Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus 
(RST)

Avotilan LED-valaistus Sammutin

Pehmustetyynysarja Akkulaatikko
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Buster SuperMagnum

Pituus 7,14 m  •  Leveys 2,42 m  •  Moottorisuositus 225–300 hv •  Henkilöluku 7

Ylivoimaa ja yksityiskohtia
Huippuvarusteltu Buster SuperMagnum 
näyttävään ja nopeaan veneilyyn.
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Buster SuperMagnum

Buster SuperMagnum on oikea valinta vauhdikkaalle 
 veneilijälle, joka haluaa veneeltään vain parasta,  pienintä 
yksityiskohtaa myöten. Sellaisia SuperMagnumissa riittää. 
Suorituskyky 300 hv:n moottorilla ja luokkansa väljimmät  
ja mukavimmat tilat takaavat ainutlaatuisen Buster- 
elämyksen, jollaista et koe missään muussa mallissamme!

Huippuluokan suorituskyvystään huolimatta kovakin 
merenkäynti Buster SuperMagnumilla on lähes huomaa-
matonta. Vaikka vauhtia on parhaimmillaan yli 50 solmua, 
kulkee supervene vakaasti kovassakin kelissä myös täy-
teen kuormattuna. Kuljettajan ja kartanlukijan ergonomi-
set, säädettävät offshore-istuimet antavat hyvän sivuttais - 
tuen. Nahkapintainen tilttiratti ja laadukas audiojärjes-
telmä tuovat tähän väkivahvaan Busteriin ainutlaatuista 
sporttisuutta. 

Buster SuperMagnum on tehty kestämään kovaa vauhtia 
ja kuormaa. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
 kaiteet, knaapit ja kahvat ovat itsestäänselvyyksiä. 
Ei mikään ihme, että heti ensimmäisen kauden aikana 
mallin myynti ylitti omat odotuksemme roimasti. Suuri 
joukko aktiiviveneilijöitä kaikissa Pohjoismaissa löysivät 
vauhdin hurman tämän uutuuden ratissa. Tänä vuonna  
voisi olla sinun vuorosi?

Buster SuperMagnum

Henkilömäärä 7

Kantavuus 575 kg

Kokonaispituus 7,14 m

Leveys 2,42 m

Syväys 0,36 m

V-kulma 20°

Paino (ilman moottoria) 1100 kg

Moottorin tehoalue 225–300 hv

Moottorin rikipituus erikoispitkä

Polttoainetankin tilavuus 250 l

Luokitus/suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 52 solmua*

SuperMagnum-värilaita

Black
Pearl
Metallic

Värioptiot:

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin 
painoteknisesti on mahdollista.

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

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

Vakiovarusteet Lisävarusteet Varustepaketit

Hydraulinen ohjaus Vesihiihtokaari Akkulaatikko Peräkuomu, kaksiosainen NAVI 7 -paketti

Nahkapäällysteinen tilttiratti Trimmilevyt joystick-ohjauksella Päävirtakatkaisin 
automaattisulakkein Satamapeite NAVI 12 -paketti

Ohjauspulpetti, tuulilasi karkaistua 
lasia Integroitu kuomutalli Käsikäyttöinen pilssipumppu Wakeboard-teline vesihiihtokaareen NAVI PLUS -paketti

Vasen pulpetti, tuulilasi karkaistua 
lasia Istuin-vapalaatikko Automaattinen pilssipumppu Targakaari CANVAS-paketti

Säilytystilat pulpetissa Istuin-säilytyslaatikko pulpetin 
edessä Kiinteä polttoainesäiliö Targan vapateline, 8 putkea

Lasinpyyhin, oikea Offshore-istuimet 2 kpl 
ja suojahuput Navigointivalot Sähköhydraulinen ohjaustehostin 

(tehdasasenteinen)

Lasinpyyhin, vasen Veneistuinten joustojalat Valomasto, irrotettava Jääkaappi

Kiinteä väliovi Ankkuri- ja köysikotelot Virranulosotto 12V Apumoottoriteline

Lukittavat säilytystilat 
(yksiavainjärjestelmä) Uimataso Sadevedestä tyhjenevä avotila Kaikuluotaimen anturiteline

Fusion audiolaite (Apple/Mp3 
yhteensopiva) Uimatikkaat Kompassi

Avotilan LED-valaistus Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus 
(RST) Pöytä

Pehmustetyynysarja Sammutin Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-
lukot, yksiavainjärjestelmä)
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Buster Magnum

Pituus 6,90 m  •  Leveys 2,42 m  •  Moottorisuositus 100–225 hv  •  Henkilöluku 8

Pohjoismaiden suosituin suuri alumiinivene
Muhkea ja mukava Buster Magnum viihtyy niin vauhdissa kuin 
tunnelmassakin.
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Buster Magnum

Buster Magnum

Henkilömäärä 8

Kantavuus 620 kg

Kokonaispituus 6,90 m

Leveys 2,42 m

Syväys 0,36 m

V-kulma 20°

Paino (ilman moottoria) 928 kg

Moottorin tehoalue 100–225 hv

Moottorin rikipituus erikoispitkä

Polttoainetankin tilavuus 170 l

Luokitus/suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 47 solmua*

Vakiovarusteet Lisävarusteet Varustepaketit

Hydraulinen ohjaus Uimatikkaat Pehmustetyynysarja NAVI 7 -paketti

Ohjauspulpetti, tuulilasi karkaistua lasia Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus (RST) Peräkuomu, kaksiosainen NAVI 12 -paketti

Vasen pulpetti, tuulilasi karkaistua lasia Sammutin Satamapeite NAVI PLUS -paketti

Säilytystilat pulpetissa Akkulaatikko Vesihiihtokaari COMFORT-paketti

Lasinpyyhin, oikea Päävirtakatkaisin automaattisulakkein Wakeboard-teline vesihiihtokaareen CANVAS-paketti

Kiinteä väliovi Käsikäyttöinen pilssipumppu Targakaari PERFORMANCE-paketti

Lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä) Automaattinen pilssipumppu Targan vapateline, 8 putkea ENTERTAINMENT-paketti

Integroitu kuomutalli Kiinteä polttoainesäiliö Lasinpyyhin, vasen

Istuin-vapalaatikko Navigointivalot Jääkaappi

Istuin-säilytyslaatikko pulpetin edessä Valomasto, irrotettava Apumoottoriteline

Offshore-istuimet 2 kpl ja suojahuput Virranulosotto 12V Kaikuluotaimen anturiteline

Veneistuinten joustojalat Sadevedestä tyhjenevä avotila Kompassi

Ankkuri- ja köysikotelot Pöytä

Uimataso Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukot, 
yksiavainjärjestelmä)

Kun ensimmäisen sukupolven Magnum vuonna 1994 
tuli myyntiin, monet pitivät venettä tarpeettoman 
 suurena ja tehokkaana, ja edelleen vuonna 2015 
 Buster Magnum on vesillä huomiota herättävä näky. 
 Kokoluokkansa myydyimpänä avoveneenä se kuuluu 
osana merelliseen maisemaan. Muhkea ja mukava 
Buster Magnum on syystä markkinoiden halutuimpia 
moottoriveneitä. Se takaa mukavat matkustusolosuh-
teet kahdeksalle huviveneilyyn ja harrastuksiin.  
Se on Buster-perheen tehopakkaus, joka yltää lähes 
50 solmun vauhtiin oikealla koneella. Buster Magnum 
on  veneilijän unelma, ja sen laaja konetehoalue takaa 
sopivan paketin löytymisen erilaisiin tarpeisiin. 

Buster Magnum on muhkeista muodoistaan huolimatta 
kevyt ajaa vaativissakin veneilyolosuhteissa. Kiinteään 
kuomuboksiin taittuva kuomu tarjoaa suojaa jopa 
 kuudelle kaverukselle. Runsaat säilytystilat helpotta-
vat harrastuksia ja lisäävät veneen käyttömukavuuden 
maksimiinsa. Heijastamaton mittaripaneeli sekä koje-
taulun kiinteä lippa helpottavat hallintaa kovassakin 
kelissä. 

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

Black
Pearl
Metallic

Magnum-värilaita Värioptiot:

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin 
painoteknisesti on mahdollista.

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

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

Suorituskykyinen tilakaunotar
Avarat tilat, ketteryys ja suorituskyky – kaikki nimen mukaisesti XXL-luokkaa!

Pituus 6,29 m  •  Leveys 2,17 m  •  Moottorisuositus 90–150 hv  •  Henkilöluku 7

2322



Buster XXL

Buster XXL

Henkilömäärä 7

Kantavuus 535 kg

Kokonaispituus 6,29 m

Leveys 2,17 m

Syväys 0,30 m

V-kulma 19°

Paino (ilman moottoria) 710 kg

Moottorin tehoalue 90–150 hv

Moottorin rikipituus erikoispitkä

Suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 43 solmua*

Vakiovarusteet Lisävarusteet Varustepaketit

Hydraulinen ohjaus Uimatikkaat Pehmustetyynysarja Kaikuluotaimen anturiteline NAVI 7 -paketti

Ohjauspulpetti, tuulilasi karkaistua 
lasia

Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus 
(RST) Peräkuomu, kaksiosainen Kompassi COMFORT-paketti

Vasen pulpetti, tuulilasi karkaistua 
lasia Sammutin Satamapeite Pöytä CANVAS-paketti

Säilytystilat pulpetissa Akkulaatikko Vesihiihtokaari Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-
lukot, yksiavainjärjestelmä) PERFORMANCE-paketti

Lasinpyyhin, oikea Päävirtakatkaisin 
automaattisulakkein Wakeboard-teline vesihiihtokaareen Istuin-säilytyslaatikon 45 l 

pehmuste ENTERTAINMENT-paketti

Kiinteä väliovi Automaattinen pilssipumppu Targakaari Istuin-vapalaatikon pehmuste

Lukittavat säilytystilat 
(yksiavainjärjestelmä) Kiinteä polttoainesäiliö Targan vapateline, 8 putkea

Integroitu kuomutalli Navigointivalot Lasinpyyhin, vasen

Offshore-istuimet 2 kpl 
ja suojahuput Valomasto, irrotettava Istuin-säilytyslaatikko 45 l

Veneistuinten joustojalat Virranulosotto 12V Istuin-vapalaatikko

Ankkuri- ja köysikotelot Sadevedestä tyhjenevä avotila Trimmilevyt joystick-ohjauksella 
(tehdasasenteinen)

Uimataso Apumoottoriteline

Uusi Buster XXL on puhdas vauhtivene tilaa arvosta  -
valle veneilijälle. Suositun testimenestyjä XL:n rungolle 
 perustuva uusi runkogeometria on kuin kotonaan 
 kovassa vauhdissa ja vaativassa kelissä. Malliston 
 uutukainen kulkee pehmeästi ja kuljettaa mukanaan 
seitsemän veneilijää varusteineen. Sen avarat ja käyttö-
tarkoituksen mukaan muuntautuvat tilat ovat kuin 
 luodut toimintapäivään, olitpa sitten vesillä kruisaile-
massa, kalassa tai matkalla mökille.
 
Buster XXL on Buster-perheen pienin vene, jonka 
heloitus  ja kaiteet ovat helppohoitoista ja hyvän-
näköistä ruostumatonta terästä. Buster XXL on sport-
tinen ja samalla käytännöllinen. Siitä kertovat muun 
muassa sen erittäin avarat lastauspinnat. Tähän 
venee seen tullaan myös viettämään aikaa. Mukavan 
yhdessä olon takaa mahdollisuus lisätä avotilaan pöytä 
vaikkapa virvokkeille. 

Buster XXL on suunniteltu myös viihtymistä varten.  
Se on muodoiltaan virtaviivainen ja ajettavuudeltaan 
ainutlaatuinen. Matkustamon takapenkin väljät oleske-
lutilat tekevät veneessä liikkumisen vaivattomaksi. 
 Integroitu kuomutalli ja uudet, virtaviivaiset pulpetit 
 lisäävät arkipäiväistä käyttömukavuutta. ENTERTAINMENT- 
paketti taas takaa, että matkanteko sujuu kuin siivillä 
mielimusiikkisi parissa. Uusi Buster XXL on vene vauh-
tia ja tyyliä kaipaavalle. 

Deep
Blue
Metallic

XXL-värilaita Värioptiot:

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin 
painoteknisesti on mahdollista.

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

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

Pituus 5,94 m  •  Leveys 2,17 m  •  Moottorisuositus 70–115 hv  •  Henkilöluku 7

Pieni suuri Buster 
– suomalaisten unelmavene no 1
Buster XL on taloudellinen tilavene. 
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Buster XL

*)

*)

Buster XL

Henkilömäärä 7

Kantavuus 535 kg

Kokonaispituus 5,94 m

Leveys 2,17 m

Syväys 0,3 m

V-kulma 19°

Paino (ilman moottoria) 600 kg

Moottorin tehoalue 70–115 hv

Moottorin rikipituus pitkä

Polttoainetankin tilavuus 100 l

Luokitus/Suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 39 solmua*

Vakiovarusteet Lisävarusteet Varustepaketit

Hydraulinen ohjaus Kaiteet Peräkuomu, kaksiosainen Kaikuluotaimen anturiteline NAVI 7 -paketti

Ohjauspulpetti, tuulilasi karkaistua 
lasia Sammutin Satamapeite Kompassi COMFORT-paketti

Vasen pulpetti, tuulilasi karkaistua 
lasia Akkulaatikko Vesihiihtokaari Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-

lukot, yksiavainjärjestelmä) CANVAS-paketti

Säilytystilat pulpetissa Päävirtakatkaisin 
automaattisulakkein Wakeboard-teline vesihiihtokaareen Takapenkin pehmuste ENTERTAINMENT-paketti

Kiinteä väliovi Automaattinen pilssipumppu Targakaari Takaselkänojan pehmuste

Lukittavat säilytystilat 
(yksiavainjärjestelmä) Kiinteä polttoainesäiliö Targan vapateline, 8 putkea Istuin-säilytyslaatikon 45 l 

pehmuste

Integroitu kuomutalli Navigointivalot Lasinpyyhin, vasen Istuin-vapalaatikon pehmuste

Offshore-istuimet 2 kpl 
ja suojahuput Valomasto, irrotettava Lasinpyyhin, oikea 

(tehdasasenteinen)

Veneistuinten joustojalat Virranulosotto 12V Istuin-säilytyslaatikko 45 l

Ankkuri- ja köysikotelot Sadevedestä tyhjenevä avotila Istuin-vapalaatikko

Uimataso Trimmilevyt joystick-ohjauksella 
(tehdasasenteinen)

Uimatikkaat Apumoottoriteline

Buster XL on pienin suurista Bustereista. XL-mallissa 
yhdistyvät tehokkaimpien Bustereiden ominaisuudet 
taloudelliseen teholuokkaan. Buster XL on tyylikäs ja 
vankkarakenteinen yleisvene, joka sopii niin huvi- kuin 
hyötykäyttöön. Se on kaikkien Bustereiden tapaan huo-
leton valinta, jonka sporttinen  muotoilu tuo veneilyysi 
kuitenkin ripauksen luksusta.  

Buster XL on oikea valinta veneilijälle, joka arvostaa 
laadukkaita yksityiskohtia, mutta jolle myös taloudel-
lisuus ja veneen käytettävyys ovat tärkeitä valinta-
perusteita. Lasinen tuulilasi pyyhkijöineen tuo veneilyyn 
 lisämukavuutta ja turvallisuutta. Runsaat säilytystilat ja 
köysikotelot tekevät veneilyn helpoksi myös matkusta-
jille. ENTERTAINMENT-paketin audiolaite takaa viihty-
vyyden pidemmälläkin matkalla. 

Buster XL on yksi mallistomme suosituimpia – hyvästä 
syystä. Uppoamaton ja linjakas XL on varma valinta niin 
mökkimatkoille kuin vapaapäivän viettoonkin. Koko-
luokassaan reilun kokoiset uimatasot ovat kuin suun-
niteltu hauskanpitoa silmällä pitäen! Ei mikään ihme, 
että XL valittiin Kippari-lehden äänestyksessä Suomen 
 halutuimmaksi yleisveneeksi vuonna 2012! 
Ansaittu nimitys on meille paras kiitos asiakkailtamme.

Gun Metal 
Grey
Metallic

XL-värilaita Värioptiot:

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin 
painoteknisesti on mahdollista.

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

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

*) lisävaruste
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Buster X

Pituus 5,25 m  •  Leveys 2,01 m  •  Moottorisuositus 50–70 hv  •  Henkilöluku 7

Monipuolinen, moderni Buster 
Buster, joka taipuu tarpeesi mukaan.
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Buster X

*)

*)

Vakiovarusteet Lisävarusteet Varustepaketit

NFB-kaapeliohjaus Kaiteet Pehmustetyynysarja Astinlauta, oikea NAVI 7 -paketti

Ohjauspulpetti, tuulilasi Sammutin Peräkuomu, kaksiosainen Astinlauta, vasen COMFORT-paketti

Vasen pulpetti, tuulilasi Akkulaatikko Satamapeite Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-
lukot, yksiavainjärjestelmä) CANVAS-paketti

Kiinteä väliovi Päävirtakatkaisin 
automaattisulakkein Vesihiihtokaari Istuin-säilytyslaatikon 45 l 

pehmuste
Lukittavat säilytystilat 
(yksiavainjärjestelmä) Automaattinen pilssipumppu Wakeboard-teline vesihiihtokaareen Istuin-vapalaatikon pehmuste

Integroitu kuomutalli Kiinteä polttoainesäiliö Istuin-säilytyslaatikko 45 l

Irrotettava takapenkki 
(2x70 l ja 1x45 l) Navigointivalot Istuin-vapalaatikko

Offshore-istuimet 2 kpl ja suojahuput Valomasto, irrotettava Trimmilevyt joystick-ohjauksella 
(tehdasasenteinen)

Uimataso Virranulosotto 12V Kaikuluotaimen anturiteline

Uimatikkaat Sadevedestä tyhjenevä avotila Kompassi

Buster X

Henkilömäärä 7

Kantavuus 535 kg

Kokonaispituus 5,25 m

Leveys 2,01 m

Syväys 0,3 m

V-kulma 19°

Paino (ilman moottoria) 480 kg

Moottorin tehoalue 50–70 hv

Moottorin rikipituus pitkä

Polttoainetankin tilavuus 100 l

Luokitus/suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 31 solmua*

Buster X on monipuolinen yleisvene, joka taipuu 
tarpeesi mukaan. Juuri mallin monipuolisuus tekee siitä 
yhden tuoteperheemme kestosuosikeista. Seitsemälle 
hengelle rekisteröity Buster X joustaa silloin, kun  
kuormaa on mukana tavanomaista enemmän. Kaikki 
veneen istuin-säilytyslaatikot sekä takapenkin voi hel-
posti irrottaa. Lisävarusteilla rakennat tästä Busterista 
veneen omiin tarpeisiisi.

Buster X on erinomainen valinta kalamiehelle. Suuri, 
selväpiirteinen avotila tekee liikkumisen veneessä 
 vaivattomaksi. Väljät tilat antavat tilaa kipparin kala-
kavereillekin ja tekevät uistelusta entistä mukavampaa. 
Mallin erittäin merikelpoinen runko sopii pidemmillekin 
kalareissuille. Tukevat kaiteet ja karhennetut astinpinnat 
antavat varmuutta sateisellakin säällä. Yöpymistä aja-
tellen veneen voi ajaa vaikka suoraan kalliorantaan. 

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

Black 
Satin

X-värilaita

*) lisävaruste

Värioptiot:

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin 
painoteknisesti on mahdollista.

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

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

Pituus 5,04 m  •  Leveys 1,98 m  •  Moottorisuositus 40–60 hv  •  Henkilöluku 6

Viihdettä ja menoa
Pohjoismaiden suosituin sporttinen ja mukava huvivene 
Buster Lx muuntautuu tarpeesi ja tyylisi mukaan. 
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Buster Lx

*)

*)

Buster Lx

Henkilömäärä 6

Kantavuus 460 kg

Kokonaispituus 5,04 m

Leveys 1,98 m

Syväys 0,29 m

V-kulma 16°

Paino (ilman moottoria) 415 kg

Moottorin tehoalue 40–60 hv

Moottorin rikipituus pitkä

Polttoainetankin tilavuus 53 l

Luokitus/suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 31 solmua*

Vakiovarusteet Lisävarusteet Varustepaketit

NFB-kaapeliohjaus Sammutin Pehmustetyynysarja Kompassi NAVI 5 -paketti

Ohjauspulpetti, tuulilasi Akkulaatikko Peräkuomu, sis. kuomusuojan Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-
lukot, yksiavainjärjestelmä) COMFORT-paketti

Vasen pulpetti, tuulilasi Päävirtakatkaisin 
automaattisulakkein Satamapeite Takapenkin pehmuste CANVAS-paketti

Kiinteä väliovi Automaattinen pilssipumppu Vesihiihtokaari Takaselkänojan pehmuste

Lukittavat säilytystilat 
(yksiavainjärjestelmä) Kiinteä polttoainesäiliö Istuin-säilytyslaatikko 45 l Istuin-säilytyslaatikon 45 l 

pehmuste

Irrotettava takapenkki Navigointivalot Istuin-vapalaatikko Istuin-vapalaatikon pehmuste

Offshore-istuimet 2 kpl 
ja suojahuput Valomasto, irrotettava Keulakaide, oikea

Uimatikkaat Virranulosotto 12V Apumoottoriteline

Kaiteet Sadevedestä tyhjenevä avotila Kaikuluotaimen anturiteline

Buster Lx on suunniteltu sinulle, joka haluat viettää 
aktiivista vapaa-aikaa merellä! Kiinteällä polttoaine-
säiliöllä varustettu Buster Lx on Buster-perheen pienin 
malli, jota ohjataan erillisistuimilta. Upea Black Satin 
-värilaita huomataan kovassakin kyydissä. 
Tämä kompakti Buster erottuu taatusti edukseen!

Buster Lx on suunniteltu aktiiviselle veneharrastajalle, 
joka haluaa nauttia veden tuomasta vapaudesta yksin 
tai yhdessä ystävien ja perheen kanssa. Buster Lx kan-
taa mukanaan kuusi henkeä. Istuin ja säilytyslaatikoi-
den sekä lisävarusteena saatavan, sateelta suojaavan 
kuomun kanssa se on matka vene pidempäänkin pyräh-
dykseen. Kuomu kuuluu CANVAS-pakettiimme. 
 
Buster Lx on tuoteperheemme urheilullinen kesto-
suosikki. Kun veneen muunneltavuus on tätä luokkaa, 
ei mikään ihme, että Buster Lx on myyntimenestys. 
Sadevesityhjenevänä se mahdollistaa vaivattoman ja 
nopean liikkumisen säällä kuin säällä. Satamassa 
seisottaminen ei sopisikaan sen energiseen luontee-
seen! Buster Lx haluaa olla ajossa koko kauden ajan. 
Pimenevissä syysilloissa liikkumista helpottavatkin 
vakiovarusteisiin kuuluvat navivalot ja ajovalomasto. 
Tämä Buster kulkee pitkälle syksyyn. 

Black
Satin

Lx-värilaita Värioptiot:

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin 
painoteknisesti on mahdollista.

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

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

*) lisävaruste
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Buster L

Pituus 5,04 m  •  Leveys 1,98 m  •  Moottorisuositus 30–50 hv  •  Henkilöluku 6

Kestosuosikki kovaan käyttöön 
Pohjoismaiden suosituin vuodesta toiseen. Syystä. 
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Buster L

L2

L1

Buster L

Henkilömäärä 6

Kantavuus 460 kg

Kokonaispituus 5,04 m

Leveys 1,98 m

Syväys 0,29 m

V-kulma 16°

Paino (ilman moottoria) 340 kg (L1) 370 kg (L2)

Moottorin tehoalue 30–50 hv

Moottorin rikipituus pitkä

Luokitus/suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 29 solmua*

Vakiovarusteet Lisävarusteet Varustepaketit

Kaapeliohjaus Päävirtakatkaisin 
automaattisulakkein Pehmustetyynysarja Apumoottoriteline NAVI 5 -paketti

Ohjauspulpetti, tuulilasi Automaattinen pilssipumppu Peräkuomu, sis. kuomusuojan (L2) Kaikuluotaimen anturiteline COMFORT-paketti

Vasen pulpetti, tuulilasi (L2) Navigointivalot Satamapeite (L2) Kompassi CANVAS-paketti (L2)

Lukittavat säilytystilat 
(yksiavainjärjestelmä) Valomasto, irrotettava Vesihiihtokaari Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-

lukot, yksiavainjärjestelmä)
Istuin-säilytyslaatikko 45 l 
(L1 1 kpl / L2 2 kpl) Virranulosotto 12V Vasen pulpetti, tuulilasi (L1) Takapenkin pehmuste

Uimatikkaat Sadevedestä tyhjenevä avotila Kiinteä väliovi Takaselkänojan pehmuste

Kaiteet Istuin-säilytyslaatikko 45 l Istuin-säilytyslaatikon 45 l 
pehmuste

Sammutin Istuin-vapalaatikko Istuin-vapalaatikon pehmuste

Akkulaatikko Keulakaide, oikea

Buster L on veneperheemme kestosuosikki. Muunnel-
tavuus ja ajomukavuus tekevät siitä oivan kumppanin 
niin matkailuun kuin harrastuskäyttöön. Tilava ja talou-
dellinen Buster L takaa ajonautinnon kovassakin 
 kyydissä veneen hyvän hallittavuuden ja korkeiden 
 laitojen ansiosta. Buster L on syystä ollut jo vuosia 
Pohjoismaiden suosituin moottorivene. Se on kaikkea, 
mitä moottoriveneeltäsi vaadit.  

Buster L on oikeastaan kaksi eri venettä samalla 
rungolla. Malli on saatavilla sekä yksi- että kaksi-
pulpettisena. Yksipulpettisena tilaa jää runsaasti myös 
rahtaukseen ja väylät ovat vapaat liikkua. Kaksipulpet-
tisessa mallissa taas matkanteko on miellyttävää 
 haastavissakin sääolosuhteissa lisävarusteena saata-
van oven ansiosta. Maalattu värilaita antaa veneelle 
tinkimättömän tyylin, eri värivaihtoehtoja on 10.

Buster on suunnitellut veneensä muuntumaan kunkin 
käyttötarpeen mukaan. L-malli ei ole poikkeus tästä. 
Irrotettavien istuinten ja säilytyslaatikoiden ansiosta 
Buster L on tilanteen mukaan joko sporttinen huvivene, 
kuormajuhta tai kesämökin varma ja uppoamaton 
 yhteysvene. Yksipulpettisen version voi helposti päivit-
tää kaksipulpettiseksi. Tuplapulpettiversiossa matkustat 
tuulelta suojassa. Kolme matkustajaa matkustaa 
kuomun  alla tuulelta ja sateelta suojassa tavaroineen. 

Navy
Blue
Satin

L-värilaita Värioptiot:

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin 
painoteknisesti on mahdollista.

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

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

Monikasvoinen uutuus 
M niin kuin mutkaton. 

Pituus 4,80 m  •  Leveys 1,85 m  •  Moottorisuositus 30–40 hv  •  Henkilöluku 5
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Buster M

M2

Mcc

Buster M

Henkilömäärä 5

Kantavuus 385 kg

Kokonaispituus 4,80 m

Leveys 1,85 m

Syväys 0,27 m

V-kulma 17,5°

Paino (ilman moottoria) M1/Mcc & M2 335 kg & 355 kg

Moottorin tehoalue 30–40 hv

Moottorin rikipituus pitkä

Suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 28 solmua*

Vakiovarusteet Lisävarusteet Varustepaketit

Kaapeliohjaus Kaiteet Pehmustetyynysarja Kaikuluotaimen anturiteline NAVI 5 -paketti

Ohjauspulpetti, tuulilasi Sammutin Peräkuomu (M2) Kompassi NAVI 7 -paketti

Vasen pulpetti, tuulilasi (M2) Akkulaatikko Satamapeite Lukitussetti (Lukitusvaijeri, Abloy-
lukot, yksiavainjärjestelmä) COMFORT-paketti

Lukittavat säilytystilat 
(yksiavainjärjestelmä)

Päävirtakatkaisin 
automaattisulakkein Vesihiihtokaari Istuin-säilytyslaatikon 45 l 

pehmuste CANVAS-paketti (M2)

Integroitu kuomutalli Automaattinen pilssipumppu Targakaari (Mcc) Istuin-vapalaatikon pehmuste

Irrotettava takapenkki Navigointivalot Vasen pulpetti, vasen ja oikea 
tuulilasi (M1)

Istuin-säilytyslaatikko 45 l  
(M1 ja Mcc 1 kpl / M2 2 kpl) Valomasto, irrotettava Kiinteä väliovi

Uimataso Virranulosotto 12V Istuin-säilytyslaatikko 45 l

Uimatikkaat Sadevedestä tyhjenevä avotila Istuin-vapalaatikko

Buster M on kauden 2015 pieni suuri uutuus. Olemme 
entisestään parantaneet ajettavuutta, merikelpoisuutta, 
monikäyttöisyyttä ja mukavuutta. Uusi M soveltuu täydel-
lisesti mökkiveneilyyn tai vaikka leppoisalle onkireissulle. 
Aiempaa paremmin suojaavat tuulilasit ja integroitu 
 kuomukotelo lisäävät käyttömukavuutta ja pidentävät 
mökki- tai kalastuskautta. Tilaa takapenkin ja pulpetin 
välissä on myös kasvatettu jotta kookkaampikin veneilijä 
mahtuu mukavasti ajamaan täysissä ajovarusteissa. 
Malli on CE-sertifioitu viidelle hengelle. 

Juuri mutkattomuus ja taloudellisuus tekivät edellisestä 
M-mallista suositun perheveneen. Näitä ominaisuuksia 
olemme jalostaneet edelleen. Buster M on kokoisekseen 
kattavasti vakiovarusteltu. Runsaat lisävarusteet mahdol-
listavat mallin muokkauksen makusi mukaan. Uudessa 
M mallissa on paikka upotetulle karttaplotterille, sekä  
ergonomiset paikat hallintalaitteille, mittareille ja kom-
passille. Kalastajat arvostavat lisäksi tässä kokoluokassa 
ainutlaatuista, helppokäyttöistä ja tilavaa kuomukoteloa 
jota voi käyttää myös vapasäilytykseen. Lisäksi takapen-
kin voi irrottaa muutamalla ruuvilla, jolloin veneen perän 
saa valjastettua kalastuskäyttöön. Lisää säilytystilaa löy-
tyy keulan istuin-vapalaatikosta sekä suojaavan ohjaus-
pulpetin edessä olevasta istuin-säilytyslaatikosta.

Uuden M mallin pulpetit ja sivulle kaartuvat tuulilasit 
tekevät ohjaamosta erittäin suojaisan. Buster M on saa-
tavilla sekä yksi- että kaksipulpettisena – ja nyt myös 
keskipulpettiversiona. M2 mallissa pulpettien väliin lisä-
varusteena saatavalla kiinteällä kaksiosaisella ovella teet 
matkustamisesta entistä miellyttävämpää. Välioven ja 
lisävarusteena saatavan kuomun alle mahtuu kolme 
matkustajaa mukavasti säältä suojaan. Kuomutalli hel-
pottaa kuomun käyttöä ja pidentää sen ikää. Vauhdik-
kaampaa vapaa-ajan viettoa ajatellen malliin on lisäksi 
saatavilla vesihiihtokaari. Veneen parantuneet aallokko-
ominaisuudet varmistavat viihtyisät oltavat kaikille mat-
kustajille. Uusi Buster M onkin nyt entistäkin mukavampi 
ja monikäyttöisempi perhevene. 

Black Satin

M-värilaita Värioptiot:

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin 
painoteknisesti on mahdollista.

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

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

Pituus 4,61 m  •  Leveys 1,88 m  •  Moottorisuositus 20–30 hv  •  Henkilöluku 4

Mutkattomat mökkiveneet 
Näppärät pulpettiveneet Buster S ja 
Buster Scc kuljetukseen ja kalastukseen. 
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Buster S, Scc

S

Scc

Buster S

Henkilömäärä 4

Kantavuus 310 kg

Kokonaispituus 4,61 m

Leveys 1,88 m

Syväys 0,19 m

V-kulma 15°

Paino (ilman moottoria) 259 kg (S), 280 kg (Scc) 

Moottorin teho-alue 20–30 hv

Moottorin rikipituus pitkä

Luokitus/suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 25 solmua*

Vakiovarusteet Lisävarusteet

Kaapeliohjaus Automaattinen pilssipumppu Pehmustetyynysarja

Ohjauspulpetti, tuulilasi Valomasto, irrotettava Ajokuomu/satamapeite

Irrotettava keskipenkki (S) Virranulosotto 12V Keulakaide, vasen

Kaiteet Istuin-säilytyslaatikko 45 l (Scc) Kaikuluotaimen anturiteline

Akkulaatikko Kompassi

Päävirtakatkaisin automaattisulakkein Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukot, yksiavainjärjestelmä)

Targakaari (Scc)

Buster S ja keskikonsolilla varustettu sisarmalli Scc 
ovat Buster-perheemme pieniä työjuhtia. Ne sopivat 
mainiosti esimerkiksi järvikalastukseen. Ainutlaatuisen 
muotoilumme ansiosta ne kulkevat kevyesti taloudelli-
silla 20-30 hv moottoreilla. Verkoilla käyntiä varten 
niitä voi tarvittaessa myös soutaa. Nämä sisarukset on 
suunniteltu sinulle, joka arvostat varmuutta ja vakautta 
ilman ylimääräistä.  

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

Buster S ja Scc ovat jokasään kulkuvälineitä. Molempia 
malleja on mukava käyttää myös sateen iskiessä 
suojaavan lisävarusteena saatavan ajokuomun 
ansiosta. Lukittavat säilytystilat tuovat turvaa tavaroille.

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

Pituus 4,15 m  •  Leveys 1,65 m  •  Moottorisuositus 6–20 hv  •  Henkilöluku 4

Kätevät käyttöveneet koko perheelle
Kestävät, turvalliset ja helppohoitoiset Buster XS ja Buster XSr 
ovat kuin luotuja lähiveneilyyn.
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Buster XS, XSr

BUSTER XS

BUSTER XSr

XS

XSr

Buster XS ja sen ohjauspulpetillinen sisar XSr ovat 
lähiveneilijän valinta. Veneiden kestävyys, helppo 
hallittavuus ja turvallinen uppoamaton rakenne takaavat 
sen, että aloittelijakin voi veneillä niillä turvallisin mielin. 
Veneet kantavat neljä henkilöä tavaroineen.

Vankan rakenteensa ja Busterin vuosien mittaisen 
tuotekehityksen ansiosta veneet käyttäytyvät johdon-
mukaisesti kaikissa sääolosuhteissa. Niillä on sunnuntai-
veneilijänkin helppo rantautua niin laituriin kuin kallio-
poukamaankin. Etuosan karhennettu astinlauta sekä 
kahvat niin etu- kuin takaosassakin helpottavat perheen 
pienimpien liikkumista veneen ja kuivan maan välillä. 
Lukittavat säilytystilat pitävät tavarasi turvassa. 
Pehmustetut, vettä hylkivät istuinpenkit tekevät matkan-
teosta miellyttävää avonaisenkin taivaan alla. 
XS-mallissa sisälaidan kahvat lisäävät varsinkin lapsi-
matkustajien turvallisuutta.

Buster XS ja XSr ovat mallistomme mutkattomia käyttö-
veneitä. Ne eivät vaadi rekisteröintiä. Kestävä alumiini-
runko vaatii vain säännöllisen vesipesun. Veneet ovat 
kevyitä ajaa vesillä ja kuljettaa maalla. Vain 160 kg 
painava vene kulkee vaivattomasti jarruttomalla trailerilla 
tavallisen henkilöauton perässä. 

Buster XS

Henkilömäärä 4

Kantavuus 310 kg

Kokonaispituus 4,15 m

Leveys 1,65 m

Syväys 0,18 m

V-kulma 10°

Paino (ilman moottoria) 161 kg (XS), 166 kg (XSr)

Moottorin tehoalue 6–20 hv

Moottorin rikipituus XS lyhyt tai pitkä, XSr pitkä

Luokitus/suunnittelukategoria D

Suurin nopeus 24 solmua* 

Vakiovarusteet Lisävarusteet

Käsikäyttöinen pilssipumppu (XS) Ajokuomu/satamapeite Rikikorkeuden muutoskappale (XS)

Kaapeliohjaus (XSr) Ohjauspulpetti, tuulilasi, sis. ohjausrummun, ratin ja kaapelin (XS) Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukot, yksiavainjärjestelmä)

Ohjauspulpetti, tuulilasi (XSr) Takakaiteet 

Akkulaatikko (XSr) Sivukaiteet

Päävirtakatkaisin automaattisulakkein (XSr)

Automaattinen pilssipumppu (XSr)

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

Pituus 3,88 m  •  Leveys 1,49 m  •  Moottorisuositus 2–8 hv  •  Henkilöluku 3

Lisävarusteet

Soutusarja (airot ja hankaimet) Moottoriteline lyhytrikiselle moottorille

Buster Mini

Henkilömäärä 3

Kantavuus 235 kg

Kokonaispituus 3,88 m

Leveys 1,49 m

Syväys 0,18 m

V-kulma 10°

Paino (ilman moottoria) 104 kg

Moottorin tehoalue 2–8 hv

Moottorin rikipituus pitkä

Luokitus/Suunnittelukategoria D

Suurin nopeus 17 solmua*

Buster Mini on aito alumiininen 
pienvene, joka sopii soudettavana 
tai  konekäyttöisenä kenen tahansa 
kuljetettavaksi. Se liikkuu valintasi 
mukaan käsivoimin, sähkö- tai polt-
tomoottorilla. Vain satakiloinen 
Buster Mini on kevyt kantaa vedestä 
maalle. Muuta talvisäilytystä et sille 
edes tarvitse. Kääntö rantapuun alle 
riittää. Uppoamattomana se on 
turvallinen alumiinivene myös koke-
mattoman käsissä. 

Buster Mini sopii erinomaisesti mök-
kiveneeksi, kalaveneeksi, pieni-
muotoisiin kuljetuksiin tai vaikkapa 
isomman Busterin pikkuapulaiseksi. 
Sadesääkään ei sen kevyttä kulkua 
haittaa, sillä kätevä Easy Bail 
-tyhjennysventtiili huolehtii veneen 
sadevesityhjennyksestä myös ajon 
aikana. Kestävä ja huoleton Buster 
Mini on alumiinisena lähes huolto-
vapaa. Se ei vaadi osakseen kuin 
vesipesun. Lasikuituveneeseen 
verrattuna Buster Mini on mitä 
huolet tomin kumppani. 

Vaikka Buster Mini on Buster-
perheen pienin, se kuljettaa kolme 
henkilöä tavaroineen yllättävän 
reiluissa sisätiloissaan. Kolme peh-
mustettua istuinpenkkiä takaavat 
miellyttävän matkan silloinkin, kun 
veneellä kuljetaan hitaammin. 
Buster Mini on nimittäin ainoa myös 
soutamista varten suunniteltu malli 
Buster-perheessä. Kahdestaan kan-
nettava Buster Mini kulkee pidem-
män matkan maalla tavallisella, 
henkilöauton vetämällä jarruttomalla 
trailerilla. 

Mini – perheen nuoremmillekin 
Buster Mini kulkee kevyesti käsillä ja koneella.

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

Pituus 5,80 m  •  Leveys 2,25 m  •  Moottorisuositus 80–125 hv  •  Henkilöluku 7

Luokkansa linjakkain
XLe Convertible – kun ulkonäkö on valttia.
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Buster XLe Convertible

E-sarjan uutuus perustuu sekin suositulle ja kehutulle 
Buster XL-runkoplatformille. Convertible virtaviivaisella 
tuulilasilla ja modernilla perän U-sohvaratkaisulla on 
monimuotoisuudeltaan ja viihdearvoltaan lyömätön. 
Läpikäveltävä avotila lisää käytännöllisyyttä ja helpot-
taa laituriin tultaessa. 

XLe Convertible on tyylitietoisen veneilijän valinta. 
Vene sopii niin vauhdikkaaseen vesiurheiluun kun 
leppoisampaan seurusteluun, ja helppokäyttöiset 
 lukittavat säilytystilat ja integroitu kuomutalli lisäävät 
 ripauksen käytännöllisyyttä tähän esteettiseen paket-
tiin. 

Laaja konetehoalue takaa sen että löydät itsellesi 
 sopivimman vene/moottoripaketin. Suurimmalla kone-
teholla nopeus nousee jo yli neljänkymmenen solmun  
mikä riittää säväyttämään kokeneempaakin kuskia. 
Kansiheloitus ja kaiteet ruostumattomasta teräksestä 
viimeistelevät harkitun kokonaisuuden. 

Buster XLe C

Henkilömäärä 7

Kantavuus 535 kg

Kokonaispituus 5,80 m

Leveys 2,25 m

Syväys 0,40 m

V-kulma 19°

Paino (ilman moottoria) 680 kg

Moottorin tehoalue 80–125 hv

Moottorin rikipituus pitkä

Polttoainetankin tilavuus 100

Luokitus/suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 41 solmua*

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

Vakiovarusteet Lisävarusteet Varustepaketit

Hydraulinen ohjaus Integroitu kuomutalli Päävirtakatkaisin 
automaattisulakkein Satamapeite NAVI 7 -paketti

Ohjauspulpetti, 
tuulilasi karkaistua lasia Istuin-vapalaatikko, 2 kpl Automaattinen pilssipumppu Vesihiihtokaari

Vasen pulpetti, 
tuulilasi karkaistua lasia

Offshore-istuimet 2 kpl 
ja suojahuput Kiinteä polttoainesäiliö Kaikuluotaimen anturiteline

Lasinpyyhin, oikea Ankkuri- ja köysikotelot Navigointivalot Kompassi

Kiinteä väliovi Uimatikkaat Valomasto, irrotettava Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-
lukot, yksiavainjärjestelmä)

Lukittavat säilytystilat 
(yksiavainjärjestelmä)

Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus 
(RST) Virranulosotto 12V

Pehmustetyynysarja Sammutin Sadevedestä tyhjenevä avotila

Peräkuomu Akkulaatikko Trimmilevyt joystick-ohjauksella
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Buster XLe

Pituus 5,80 m  •  Leveys 2,25 m  •  Moottorisuositus 60–100 hv  •  Henkilöluku 7

Luokkansa tilavin lasikuitu-
kannellinen alumiinivene
Buster XLe on tyylikäs ja käytännöllinen aito Buster E!  
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Buster XLe

Buster XLe on uuden Buster E -sarjan ensimmäinen 
vene, joka perustuu erittäin suosittuun Buster XL 
-runkoon.  XLe-mallissa yhdistyy kuudenkymme-
nen vuoden kokemus alumiinirungoista esteettiseen 
 muotoon, silti unohtamatta käytännöllisyyttä ja moni-
käyttöisiä tiloja. Tukeva tuulilasi ja kiinteä väliovi suo-
jaavat matkustajat viimalta ja pärskeiltä, samalla kun 
ainutlaatuisen tilava ja helppokäyttöinen kuomukotelo 
tekee veneilystä yksinkertaista huonommallakin säällä.
 
Buster XLe on oikea valinta veneilijälle, joka arvostaa 
monikäyttöisyyttä, mutta jolle myös taloudellisuus ja 
tyylikkyys ovat keskeisiä veneen valintakriteerejä. Lasi-
nen tuulilasi pyyhkijöineen tuo veneilyyn turvallisuutta 
ja lisämukavuutta. Erittäin hiljainen rakenne, runsaat 
säilytystilat ja köysikotelot tekevät veneilyn miellyttä-
väksi myös matkustajille. Harmaa liukuesteturkki tekee 
veneestä käytännöllisen, olit sitten mökkiveneilijä tai 
aktiivikalastaja. 

Buster XL oli kyselyssä suomalaisten unelmavene  #1 
(Kippari 06/2012). XLe:n ainutlaatuisen laaja 
moottori tehoalue ja suuri, kiinteä 138 litran poltto-
ainesäiliö  antaakin sinulle ennennäkemättömän 
mahdolli suuden käyttää venettäsi joko suorituskykyi-
sesti tai taloudellisesti. Buster XLe tuo Huoleton valinta 
-lupauksellemme uuden lisämerkityksen – tyylikkyyden. 

Buster XLe

Henkilömäärä 7

Kantavuus 535 kg

Kokonaispituus 5,80 m

Leveys 2,25 m

Syväys 0,40 m

V-kulma 19°

Paino (ilman moottoria)0 695 kg

Moottorin tehoalue 60–100 hv

Moottorin rikipituus pitkä

Polttoainetankin tilavuus 138 l

Luokitus/suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 36 solmua*

Vakiovarusteet Lisävarusteet Varustepaketit

Hydraulinen ohjaus Trimmilevyt joystick-ohjauksella Päävirtakatkaisin 
automaattisulakkein Satamapeite NAVI 7 -paketti

Tilttiratti Integroitu kuomutalli Automaattinen pilssipumppu Vesihiihtokaari

Ohjauspulpetti, 
tuulilasi karkaistua lasia Istuin-vapalaatikko Kiinteä polttoainesäiliö Kaikuluotaimen anturiteline

Vasen pulpetti, 
tuulilasi karkaistua lasia

Offshore-istuimet 2 kpl 
ja suojahuput Navigointivalot Kompassi

Lasinpyyhin, oikea Ankkuri- ja köysikotelot Valomasto, irrotettava Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-
lukot, yksiavainjärjestelmä)

Kiinteä väliovi Uimatikkaat Virranulosotto 12V

Lukittavat säilytystilat 
(yksiavainjärjestelmä)

Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus 
(RST) Sadevedestä tyhjenevä avotila

Pehmustetyynysarja Sammutin

Peräkuomu Akkulaatikko

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

Pohjoismaiden suosituimman 
veneluokan uusi haastaja 
Buster L -rungolle tehty täysin uusi aito Buster E! 

Pituus 5,07 m  •  Leveys 2,05 m  •  Moottorisuositus 50–70 hv  •  Henkilöluku 6
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Buster Le

*)

Buster Le jatkaa uuden Buster E -sarjan määrätietoista 
kehittämistä. Le perustuu hyväksi koetulle ja tuhansissa 
Bustereissa kannuksensa ansainneelle Buster L -run-
golle. Le-mallissa tuodaan ensi kertaa kuumaan viiden 
metrin kokoluokkaan lasikuitukannen suoma esteetti-
nen muotokieli, käytännöllisyyttä ja monikäyttöistä tila-
ratkaisua unohtamatta. Tukeva tuulilasi ja kiinteä väliovi 
suojaavat matkustajia viimalta ja pärskeiltä. Veneen 
arkikäyttöä märällä kelillä helpottaa tilava kuomu kotelo. 
Kuomukotelossa on lisäksi kuomutilan alla käyttö-
kelpoista säilytystilaa.

Buster Le:n irrotettavat istuin-säilytyslaatikot mahdollis-
tavat veneen käytön sekä yhteys- ja retkiveneenä että 
kalastus- ja tavarankuljetusveneenä.  Taloudellisuus ja 
tyylikkyys ovat jo itsestäänselvyyksiä kaikissa E-sarjan 
veneissä. Erittäin hiljainen rakenne, runsaat säilytysti-
lat ja köysikotelot tekevät veneilyn miellyttäväksi myös 
matkustajille. Harmaa liukuesteturkki tekee veneestä 
käytännöllisen olit sitten mökkiveneilijä tai aktiivi-
kalastaja.

Buster L on koko 2000-luvun ollut Pohjoismaiden 
suosituin moottorivene. Vakaasti kulkeva, monikäyttöi-
nen ja tyylikäs lasikuitukantinen Le täydentääkin 
monikäyttöisten L-sarjan veneiden valikoimaa oivalli-
sesti. Uuden Buster Le:n vaikuttava varustelu mm. 
RST-heloitus vievätkin Huoleton valinta -lupauksemme 
uudelle tasolle ja uuteen luokkaan.

Vakiovarusteet Lisävarusteet Varustepaketit

NFB-kaapeliohjaus Irrotettava takapenkki (3 x 45 l) Päävirtakatkaisin 
automaattisulakkein Satamapeite NAVI 7 -paketti

Ohjauspulpetti, tuulilasi Offshore-istuimet 2 kpl 
ja suojahuput Automaattinen pilssipumppu Vesihiihtokaari

Vasen pulpetti, tuulilasi Ankkuri- ja köysikotelot Kiinteä polttoainesäiliö Kaikuluotaimen anturiteline

Kiinteä väliovi Uimataso Navigointivalot Kompassi

Lukittavat säilytystilat 
(yksiavainjärjestelmä) Uimatikkaat Valomasto, irrotettava Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-

lukot, yksiavainjärjestelmä)

Pehmustetyynysarja Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus 
(RST) Virranulosotto 12V Istuin-säilytyslaatikko 45 l

Peräkuomu Sammutin Sadevedestä tyhjenevä avotila Istuin-säilytyslaatikon 45 l 
pehmuste

Integroitu kuomutalli Akkulaatikko

Buster Le

Henkilömäärä 6

Kantavuus 460 kg

Kokonaispituus 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 pitkä

Polttoainetankin tilavuus 54 l

Luokitus/suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 32 solmua*

*) lisävaruste

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

6968

Pituus 7,14 m  •  Leveys 2,42 m  •  Moottorisuositus 100–225 hv •  Henkilöluku 6

Buster Magnum Pro on Buster-perheen järein jäsen. Ammattiveneilijän valinta on Magnum Pro, jonka kes-
tävyys on omaa luokkaansa. Työkäyttöön ensisijaisesti tarkoitettuna se sopii luonnollisesti ympärivuotiseen 
käyttöön, mutta mainiosti myös vaativaan vapaa-ajan viettoon.

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

Buster Magnum Pro on tehty työtätekevälle. Siksi sen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota suori-
tuskykyyn, käytännöllisyyteen ja turvallisuuteen. Tässä mallissa on ajateltu kaikkea: takakulmat avoimeksi 
jättävä takapenkki helpottaa liikkumista ja toimintaa tavarankuljetuksessa ja kalastuksessa. Targakaaressa 
on runsaasti tilaa isoillekin varusteille. Ohjauspulpetissa on vakiona 12” karttaplotteri. Tuulilasin karkaistu 
turvalasi kestää pyyhkijän naarmuuntumatta. Tällä Busterilla mennään pitkälle.

*Esimerkissä 150 hv:n perämoottori, 250 l:n säiliö, 10 %:n reservi, kulutus 0,9 l/nm.

Ylivoimaa ääriolosuhteisiin 
Magnum Pro käy kovaan ympärivuotiseen käyttöön. 

Vakiovarusteet Lisävarusteet 

Hydraulinen ohjaus Uimatikkaat Pehmustetyynysarja

Ohjauspulpetti, tuulilasi karkaistua lasia Alumiiniturkki Vesihiihtokaari

Lasinpyyhin Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus (RST) Wakeboard-teline vesihiihtokaareen

Lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä) Sammutin Tilttiratti (tehdasasenteinen) 

Sprayhood Akkulaatikko Sähköhydraulinen ohjaustehostin 
(tehdasasenteinen)

Targakaari Päävirtakatkaisin automaattisulakkein Pulpetin suojahuppu

NAVI 12 -paketti Käsikäyttöinen pilssipumppu Satulapenkit (tehdasasenteinen) 

Trimmilevyt joystick-ohjauksella Automaattinen pilssipumppu Apumoottoriteline

Integroitu kuomutalli Kiinteä polttoainesäiliö Kaikuluotaimen anturiteline

Istuin-säilytyslaatikko pulpetin edessä Navigointivalot
Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukot, 
yksiavainjärjestelmä)

Offshore-istuimet 2 kpl ja suojahuput Valomasto, irrotettava

Veneistuinten joustojalat Virranulosotto 12V

Ankkuri- ja köysikotelot Sadevedestä tyhjenevä avotila

Uimataso

Buster Magnum Pro

Henkilömäärä 6

Kantavuus 500 kg

Kokonaispituus 7,14 m

Leveys 2,42 m

Syväys 0,36 m

V-kulma 20°

Paino (ilman moottoria) 1045 kg

Moottorin tehoalue 100–225 hv

Moottorin rikipituus erikoispitkä

Polttoainetankin tilavuus 250 l

Luokitus/suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 48 solmua*

Varustepaketit: 

NAVI Plus -paketti, RADAR-paketti

Night Black Matt

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä 
kuin painoteknisesti on mahdollista.

Magnum Pro -värilaita

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

CCSC

Pituus 5,94 m  •  Leveys 2,17 m  •  Moottorisuositus 70–115 hv  •  Henkilöluku 7

Tilaa työskennellä 
XL Pro on vankka vene vaativalle työhön ja vapaa-aikaan.

Buster XL Pro on aktiivikalastajan valinta. Vahvarakenteisena ja uppoamattomana se soveltuu kuitenkin erin-
omaisesti myös työkäyttöön vaativissakin sää olosuhteissa. Runsailla ja monipuolisilla lisävarusteilla voit 
rakentaa XL Pro:sta makusi mukaisen, tarvitsit sitä sitten ammatissa tai kala-apajilla!  
  
Buster XL Pro:ta voidaan ohjata kahdella tapaa. Sen voi tilata joko keskelle tai oikeaan laitaan sijoitetulla 
pulpetilla. Suuri istuin-säilytyslaatikko pulpetin etupuolella kätkee tehokkaasti matkatavarasi. Vaihtoehtoi-
sella pulpettiratkaisulla voit tehokkaasti optimoida veneen tilankäyttöä. Buster XL Pro on suunniteltu erityi-
sesti kalastajan tarpeita silmällä pitäen. Veneeseen saata valla RST-tuplakaidesarjalla mahdollistat erilaisten 
kalastusvälineiden kiinnittämisen ympäri venettä. Veneen järeät mitoitukset ja kyynelkuvioitu alumiini turkki 
mahdollistavat turvallisen ja huolettoman työskentelyn.
 
Työskennellessä tai harrastettaessa veden äärellä on olennaista varmistaa mahdollisimman vapaa liikkuvuus 
rajatussa tilassa. Buster XL Pro:n reilut avotilat paitsi tekevät liikkumisen veneessä vaivattomaksi, mutta myös 
helpottavat pitkien tavaroiden, kuten vapojen kuljetusta ja säilytystä veneessä. Karhennetut ja helppohoitoi-
set turkkipinnat estävät tehokkaasti liukastumista ja kestävät kulutusta vuosikausia. Avoin takaosa antaa 
tilaa toimia. Käyttömahdollisuuksia lisäävät taittuvat kaksiosaiset takapenkit toimivat paitsi istuimina, mutta 
myös heittotasona. Suurien Bustereiden tapaan XL Pro on niin ajettaessa kuin paikallaankin ollessaan vakaa 
ja varma. Hydraulinen ohjaus tekee veneen käsittelystä kevyttä ja täsmällistä.

Vakiovarusteet Lisävarusteet 

Hydraulinen ohjaus Alumiiniturkki Pehmustetyynysarja

Ohjauspulpetti, tuulilasi Kaiteet, knaapit ja kansiheloitus (RST) Peräkuomu, kaksiosainen

Lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä) Sammutin Vesihiihtokaari

Targakaari Akkulaatikko Wakeboard-teline vesihiihtokaareen

Integroitu kuomutalli Päävirtakatkaisin automaattisulakkein Pulpetin suojahuppu

Taittuvat takapenkit 2 kpl Automaattinen pilssipumppu Monitoimipenkki (XL Pro CC, tehdasasenteinen)

Istuin-säilytyslaatikko pulpetin edessä Kiinteä polttoainesäiliö Trimmilevyt joystick-ohjauksella 
(tehdasasenteinen)

Offshore-istuin ja suojahuppu Navigointivalot Tuplakaiteet RST (tehdasasenteinen) 
ei kuomun kanssa

Veneistuinten joustojalat Valomasto, irrotettava Apumoottoriteline

Ankkuri- ja köysikotelot Virranulosotto 12V Kaikuluotaimen anturiteline

Uimataso Sadevedestä tyhjenevä avotila Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukot, 
yksiavainjärjestelmä)

Uimatikkaat

Buster XL Pro

Henkilömäärä 7

Kantavuus 535 kg

Kokonaispituus 5,94 m

Leveys 2,17 m

Syväys 0,3 m

V-kulma 19°

Paino (ilman moottoria) 590 kg

Moottorin tehoalue 70–115 hv

Moottorin rikipituus pitkä

Polttoainetankin tilavuus 100 l

Luokitus/suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 39 solmua*

Varustepaketit: 

NAVI 7 -paketti, CANVAS-paketti

Night Black Matt Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä 
kuin painoteknisesti on mahdollista.

XL Pro -värilaita

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

Pituus 5,04 m  •  Leveys 1,98 m  •  Moottorisuositus 40–70 hv  •  Henkilöluku 6

Takaisin perusasioiden ääreen
Buster L Pro on konstailematon valinta kevyeen 
ammattikäyttöön ja harrastuksiin.

Buster L Pro on konstailematon kumppanisi vaativassa veneilyssä. Mallin suunnittelussa on keskitytty ainoas-
taan olennaiseen. Tämä Buster kestää kovaakin käyttöä. Keskipulpettinen Buster L Pro on erinomainen 
ratkaisu yhteysveneeksi saaristoon, niin tavaroiden kuin henkilöidenkin kuljetukseen. Tällä veneellä taitat 
luonnollisesti myös lyhyemmät mökkimatkat. 5 m:n kokoluokassa vene kantaa kevyesti jopa kuusi henkeä.

L Pro on suunniteltu vaativien olosuhteiden veneeksi. Vuosien saatossa, tuhansien L-veneiden kokemuksella 
olemme ennestään parantaneet veneen ajettavuutta. Tuulelta ja roiskeilta suojaava keskipulpetti ja avarat 
kulkutilat takaavat, että Buster L Pro soveltuu paitsi rahtaajaksi, mutta myös kalastajan kulkuvälineeksi. 
Pidempiä kalareissuja ajatellen malliin on saatavilla pulpettiin integroitava 5” plotteri.

L Pro on kaikkien Bustereiden tapaan kestävä ja lähes huoltovapaa vaihtoehto vaativalle veneilijälle. 
Matkusta jien turvallisuus on huomioitu tässäkin mallissa sen kaikissa yksityiskohdissa. Veneen laita on 
korkea ja alumiiniturkki karhennettua kyynellevyä. Nämä ratkaisut tekevät kulun kannella vaivattomaksi ja 
varmaksi. Kovaa kulutusta kestävä L Pro on tehty kulkemaan. Suorituskykyisenäkin se on silti helposti 
ajettava vene. Täydelläkin kuormalla ajettaessa vene kulkee hyvää matkavauhtia, ja jos valitset suurimman 
sallitun moottoritehon muuttuu kuormajuhta myös verrattomaksi, hyvin tasapainotetuksi, nopea kulkuiseksi 
hauskanpitovälineeksi.

Varustepaketit: 

NAVI 5 -paketti

Vakiovarusteet Lisävarusteet 

NFB-kaapeliohjaus Sammutin Pehmustetyynysarja

Ohjauspulpetti, tuulilasi Akkulaatikko Vesihiihtokaari

Lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä) Päävirtakatkaisin automaattisulakkein Targakaari

Irrotettava takapenkki Automaattinen pilssipumppu Keulakaide, oikea

Istuin-säilytyslaatikko 45 l Kiinteä polttoainesäiliö Apumoottoriteline

Offshore-istuin ja suojahuppu Navigointivalot Kaikuluotaimen anturiteline

Uimatikkaat Valomasto, irrotettava Kompassi

Kaiteet Virranulosotto 12V Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukot, 
yksiavainjärjestelmä)

Alumiiniturkki Sadevedestä tyhjenevä avotila

Buster L Pro

Henkilömäärä 6

Kantavuus 460 kg

Kokonaispituus 5,04 m

Leveys 1,98 m

Syväys 0,29 m

V-kulma 16°

Paino (ilman moottoria) 410 kg

Moottorin tehoalue 40–70 hv

Moottorin rikipituus pitkä

Polttoainetankin tilavuus 53 l

Luokitus/suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 34 solmua*

Night Black Matt

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä 
kuin painoteknisesti on mahdollista.

L Pro -värilaita

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

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

Voit katsoa tarkat mallikohtaiset tiedot lisävarusteista s. 75. Osoitteessa www.buster.fi voit rakentaa oman Busterisi 
ja koota veneestä, moottorista, varustepaketeista ja lisävarusteista itsellesi ja kukkarollesi parhaiten sopivan koko-
naisuuden.

NAVI
Valittavanasi on kolme toimintavalmiiksi säädettyä, Garmin-karttaplotterilla varustettua NAVI-pakettia, joiden navi-
gointia helpottavien laitteiden avulla löydät varmasti perille.

NAVI-paketti sisältää karttaplotterin ja kompassin sekä tarvittavat anturit ja tehdasasennuksen. NAVI 5 - ja 
NAVI 7 -pakettien yhdistelmälaitteissa on kaikutoiminto. Suurinäyttöisen NAVI 12 -paketin karttaplotteriin ja 
monitoiminäyttöön saa liitettyä kaikutoiminnon NAVI Plus -paketin avulla.

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

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

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

COMFORT-pakettiin kuuluvat kaikki veneen istuinten pehmustetyynyt ja selkänojat.

ENTERTAINMENT
ENTERTAINMENT-viihdepaketin laitteilla muunnat Busterisi viihdekeskukseksi. Veneilykäyttöön suunnitellussa audio-
laitteessa on radio ja siihen voi liittää mukana tulevalla kaapelilla iPodin, iPhonen, iPadin tai muun Mp3-tiedosto-
muotoa toistavan laitteen. Kaksi laadukasta, veneilykäyttöön suunniteltua kaiutinta toistaa puhtaasti puheen ja 
musiikin halutulla äänen voimakkuudella. 

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

Buster-varustepaketit
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