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sisällysluettelo

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Hinnat ovat suositushintoja ja sisältävät arvonlisäveron. 
Hinnat eivät sisällä toimituskuluja ja jälleenmyyjäkohtaisia asennuskuluja. Inhan Tehtaat Oy Ab 
pidättää oikeuden hintojen ja tuotetietojen muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

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. COMFORT-pakettiin kuuluvat kaikki veneen istuinten 
pehmustetyynyt ja selkänojat sekä Buster Cabin -veneessä sisätilan mattosarja ja 
sivuikkunoiden verhot.

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 venemallista riippuen integroituun kuomukoteloon tai kuomun suojapussiin.

sonaR
SONAR-paketti antaa Buster Q:lle kaikuluotainominaisuuden. Sonar-paketin kaikuluotain 
antaa paitsi vallitsevan syvyyden niin myös mahdollisuuden palata tietylle syvyyskäyrälle 
näyttämällä sen sijainnin kartalla. Kaikuanturi on NMEA 2000 -standardin mukainen.

FishFinDeR
Buster Q Fishfinder -kalakaiku yhdistää Buster Q -älynäytön ja Raymarinen huippuluokan 
CP100-kaikuluotainmoduulin. Kalakaiku hyödyntää kaksikanavaisia CHIRP-antureita, 
joiden ansiosta kaikuluotain muodostaa valokuvamaisen tarkan kuvan pohjasta ja 
kohdekaloista aina 270 metrin syvyyteen asti.

BusteR-VaRustepaketit
ais
AIS paketti antaa Buster Q:lle AIS lisäominaisuuden. Buster Q:n AIS on vastaanottava, 
eli näet karttanäkymässä kaikki lähettävällä AIS:llä varustetut alukset.

RaDaR
Buster Q:n tutkapaketti sisältää Raymarinen Quantum Q24C tutkan, joka on 
yhteensopiva Buster Q-järjestelmän kanssa. Uuden sukupolven meritutka käyttää 
pulssikompressiotekniikkaa, joka takaa erinomaiset tutkakuvat sekä läheltä että kaukaa.

enteRtainMent 
ENTERTAINMENT-viihdepaketin myötä muunnat Buster Q:n viihdekeskukseksi. 
Vahvistimen ja kaiuttimien avulla voit kuunnella radiota, sekä soittaa Bluetooth-laitteelta 
musiikkia. Paketti sisältää Fusion 100 series -vahvistimen ja kaiuttimet.

enteRtainMent+ -paketti
Subwoofer (Huom! ei voi valita HIgH TECH -paketin kanssa).

high teCh –paketti
Tämä sisältää Buster Q+ paketin, ENTERTAINMENT+ paketin sekä Helm Master 
-joystick-ohjauksen (sisältää myös Seastar tilttiohjauksen sekä ohjaustehostimen).

BusteR Q+ -paketti
Buster Q lisänäytöt: Phantom & Phantom Cabin: 16” + 10” ja Supermagnum 10” 
(Huom! Myös osana HIgH TECH -pakettia).
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Tinkimätön pyrkimys 
kestävyyteen, 
käytännöllisyyteen 
ja ensiluokkaiseen 
merikelpoisuuteen 
on luonut laadun, 
josta on muodostunut 
veneilijöiden 
keskuudessa käsite: 
Buster.



Moottoriveneilyn tulee olla helppoa, turvallista ja hauskaa. 
Veneiden käyttömukavuutta ja helppokäyttöisyyttä kehittä-
essämme suuntasimme katseemme autoihin, älypuhelimiin 
sekä tablet-laitteisiin ja kokosimme niistä kaikki keskeisim-
mät ja innostavimmat toiminnot veneeseen – yhdelle isolle 
kosketusnäytölle. Tämä inspiraatiomme ja tinkimättömän 
tuotekehityksemme tulos on nimeltään Buster Q ja se on 
vakiovarusteena kaikissa Buster-veneissä kaksipulpettisesta 
Buster M -veneestä alkaen. Buster Q -laitteelle on koottu 
kaikki veneilyyn liittyvät tärkeät asiat, kuten kartat, mittarit, 
ohjeet ja säätiedot – unohtamatta viihteeseen, turvallisuuteen 
ja koulutukseen liittyviä sisältöjä. Buster Q:ssa kaikki tämä 
sisältö on vain muutaman painalluksen päässä. Haluammekin 
siis toivottaa kaikki veneilijät tervetulleiksi kokonaisvaltaisen 
ja intuitiivisen Buster Q -kokemuksen piiriin.

kaikki saMassa paketissa

Buster Q yhdistää kaikki veneilyn tärkeät toiminnallisuudet, 
kuten navigoinnin (karttapalvelun tarjoaja C-Map), Yamahan 
mittariston, kaikutoiminnot, tutkan, AIS-vastaanottimen ja 
säätiedot samaan laitteeseen. Buster Q sisältää myös veneen 
ja moottorin käyttöoppaat sekä reilun valikoiman ohje- ja 
koulutusmateriaalia. Virran ollessa päällä laite on jatkuvasti 
yhteydessä internettiin, jolloin myös ohjelmisto- ja sisältö-
päivitykset latautuvat laitteelle automaattisesti. Buster Q on 
yhtä tehokas kuin moderni kannettava tietokone. Toteuta 
unelmasi, vesille pääsy ei ole koskaan ollut näin helppoa!

ViihDe

Buster Q toistaa langattomasti musiikkia puhelimesi tai 
tablettisi musiikkisovelluksista ja myös FM- ja DAB-radio 
on helposti käytettävissä silloin, kun sitä tarvitset. 

WiFi Ja 3.5g

Jatkuvan verkkoyhteyden ansiosta paikallissää on aina ajan-
tasaisesti saatavilla ja halutessasi voit lunastaa uusia kartta-
alueita laitteelle. Voit myös jakaa 3.5G -yhteyden muille 
laitteille Buster Q:n sisäänrakennetun WiFi hotspotin avulla. 
Ohjelmistopäivitykset ja järjestelmän uudet ominaisuudet 
päivittyvät laitteelle automaattisesti.

opetus

Kaikki veneen ja perämoottorin käsikirjat löytyvät Buster 
Q:lta. Laitteen avulla pääset myös perehtymään opetus-
videoihin, joiden aiheina on mm. solmut, veneenkäsittely, 
satamamanööverit ja erilaiset turvallisuuteen liittyvät seikat.

tuRVallisuus

Veneilyn turvallisuus on tärkeä osa Buster Q:ta. Helppo-
käyttöisen navigoinnin lisäksi Buster Q voidaan täydentää 
lisävarusteena saatavalla kaikuluotaimella, tutkalla ja alusten 
tunnistamiseen suunnitellulla AIS-vastaanottimella.

kalastus

Aktiivikalastajan on mahdollista päivittää Buster Q -älynäyttö 
edistyksellisellä ja huipputarkalla pohjan luotaamiseen suun-
nitellulla CHIRP-kaikuluotaimella, joka näyttää merenpohjan 
ja kohdekalat valokuvamaisella tarkkuudella. 

helppokäyttöisyys

Jokapäiväisen veneilyn helpottamiseksi on tarjolla ainut-
laatuinen rattiin tai tasopinnalle kiinnitettävä kauko-ohjain, 
jonka avulla on mahdollista ohjata älynäytön tärkeimpiä 
toiminnallisuuksia irrottamatta käsiään ohjauksesta.

Buster Q
Moottoriveneilyn 
tulevaisuus
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 VakioVaRuste

Buster Q 10 I Buster M2, L2, Lx, x, xL, xxL

Buster Q 16 I Buster MAGNuM, suPerMAGNuM, CABIN

sisältyy

• C-Map kartat: Suomi EN-D326
• Internetyhteys: DNA:n kahden vuoden datapaketti 

sisältyy veneen hintaan
• Veneilysää
• Integroitu Yamaha moottorimittaristo

• Infotainment
• Ohjekirjat - vene ja moottori
• Opastusvideot
• 3.5G Wifi Hotspot

tekniset tieDot

• 10” / 16” näyttö
• WXgA resoluutio
• 1 miljoonaa pikseliä
• NMEA 2000 yhteensopiva

• 1 gHz Quadcore prosessori
• 1 gB DDR3 SDRAM / 8 gB Flash

ViDeot Ja ohJeet

• Ohjekirjat ja oppaat
• Opastusvideot: solmut, miten tulla ja lähteä laiturista, 

trailerointi, moottoritrimmit, trimmilevyt

Veneilysää

• Sää gPS-sijainnin perusteella: World Weather Online

toiMinnallisuuDet

naVigointi

• Helppo skaalaus (vastaa tablettien ja älypuhelinten 
perustoiminnallisuuksia)

• Reititys
• Reittipisteet
• Kohteet
• Reitin tallennus
• Pikazoomaus 

MoottoRitieDot

• LAN-mittarin moottoritiedot yhdellä näkymällä

lisäVaRusteet

enteRtainMent-paketti

• Bluetooth-streamaus puhelimesta / tabletilta
• Fusion kaiuttimet ja vahvistin
• Radio (FM & DAB) 

ais-paketti

• Digital Yacht AIS B vastaanotin (Huom! Ei lähetin)
• VHF antenni 

sonaR-paketti

• Airmar P39 kaikuluotain

FishFinDeR-paketti

• Raymarine CP100-kaikuluotainmoduulin ja        
CHIRP-anturit

 
RaDaR-paketti

• Raymarine Quantum Q24C
 
kauko-ohJain
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Share Your On-Water Experiences with 
Friends

Buster Q shares your trips with the mobile app. After a sundrenched day on the 

water, you can revisit your route, share it with friends and explore trip data since 

Buster Q transmits all this to your app. You can also add photos you have taken 

and share them on social media - directly through the app.

Available for Everyone
Like Buster Q, the Buster App enhances your boating experience - intuitively and 

simply. This user-friendly and smart app brings a new dimension to boating. All 

your boating related data and experiences stay with you at all times, and you can 

enjoy your marine lifestyle daily; at home, at work or on the water.

Your Ever-Present Boating Tutorial
With the built-in video tutorials and instructions, you can familiarize yourself with 

the features of your boat and how to properly use it. The Buster App includes 

useful tips in boat handling, maintenance and winter storage. The app also allows 

you to dry practice mariners knots, boat handling in port and trailering while at 

home. The app also includes intuitive and easy to understand instructions for using 

Buster Q as well as the owner’s manuals for boat and engine alike.

The Buster App

The Buster App keeps vital boat information and your personal virtual logbook 

handily available, always and anywhere. By pairing your app with your Buster Q 

unit you are better prepared for upcoming boating activities, since you can check 

the location, fuel level and battery status of your Buster boat. 

Buster
in Your Pocket

Jaa VeneilykokeMukset ystäViesi kanssa

Buster Q välittää tekemäsi venematkat mobiilisovellukseen. 
Aurinkoisen venematkan jälkeen on mukava palata päivän 
reitille puhelimen näytöllä, tutkia matkan tietoja ja jakaa reitti 
ystävien kanssa. Sovelluksen avulla pystyt myös lisäämään 
venematkalla ottamiisi kuviin reittitietoja ja jakamaan ne 
sosiaalisessa mediassa.

ohJeita Veneilyyn

Sovelluksesta löytyvien oppaiden avulla pystyt perehtymään 
tarkemmin veneeseesi ominaisuuksiin. Buster-mobiilisovel-
luksessa on hyödyllisiä vinkkejä veneen käyttöön, huoltoon 
ja talvisäilytykseen. Mobiilisovelluksen avulla pystyt myös 
kotoa käsin perehtymään veneilyn perusteisiin aina solmuista 
rantautumiseen ja veneen trailerointiin. Sovelluksen sisältöi-
hin kuuluu myös ohjeet Buster Q:n käyttöön sekä veneen 
omistajan käsikirjat.

Veneesi tieDot aina Mukana

Buster App on tyylikäs ja helppokäyttöinen sovellus, jolla 
veneesi tärkeät tiedot ja lokikirja kulkevat kätevästi muka-
nasi, minne ikinä menetkin. Buster App laajentaa Buster Q 
-käyttökokemustasi ja sen avulla pystyt valmistautumaan 
tuleviin venereissuihin entistä paremmin: Sovelluksen avulla 
tarkastat esimerkiksi veneesi sijainnin, polttoaineen määrän 
sekä akun varaustason.

Buster app 
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Nyt veneesi 
tiedot kulkevat 
aina mukana 
ja voit nauttia 
veneilystä 
päivittäin joko 
vesillä tai kotona.



BUSTER
MINI / MINI SpoRT

Buster Mini Buster Mini Sport

Kuvan veneessä saattaa olla lisävarusteita.

3,88 m 1,49 m 104/119 kg  
+ moottori

2–8 / 9,9 hp irtotankki l 17 solmua / 
20+ solmua*

3

BusteR Mini 2 790 €

BusteR Mini + YAMAHA F6CMHL 4 280 €

BusteR Mini + YAMAHA F8FMHL 5 400 €

BusteR Mini spoRt + YAMAHA F9.9JeL 6 525 €
Venemoottori-paketin hinta ei sisällä toimituskuluja ja jälleenmyyjäkohtaisia asennuskuluja. 

pakettihinnat peRäMoottoReilla

lisäVaRusteet
Sport-paketti (pulpetti, tuulilasi, ratti,  
ohjauslaite+kaapeli)

510 €

Satamapeite 299 €

Soutusarja (airot ja hankaimet) 102 €

Moottoriteline lyhytrikiselle moottorille 99 €

•	 Takapenkki
•	 Keskipenkki
•	 Etupenkki
•	 Komposiittiturkki
•	 Kaapeliohjaus (Mini Sport)
•	 Ohjauspulpetti (Mini Sport)

VakioVaRusteet

MiniSport - sporttipaketti

* Mitatut nopeudet ja kulutustiedot ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, 
koneen asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoainemäärästä ja veneen lastauksesta johtuen. Tässä julkaisussa suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.

Buster Mini
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BUSTER
S

Kuvan veneessä saattaa olla lisävarusteita.

4,43 m 1,82 m 260 kg + moottori 20–30 hp irtotankki l 24 solmua*4

BusteR s + YAMAHA F25GMHL 12 680 €

BusteR s + YAMAHA F25GWHL 12 880 €
Venemoottori-paketin hinta ei sisällä toimituskuluja ja jälleenmyyjäkohtaisia asennuskuluja. 

pakettihinnat peRäMoottoReilla

•	 Lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)
•	 Takapenkki
•	 Irrotettava keskipenkki
•	 Etupenkki
•	 Uimatikkaat
•	 Komposiittiturkki
•	 Kaiteet
•	 Käsikäyttöinen pilssipumppu
•	 Sadevedestä tyhjenevä avotila

VakioVaRusteet

* Mitatut nopeudet ja kulutustiedot ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, 
koneen asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoainemäärästä ja veneen lastauksesta johtuen. Tässä julkaisussa suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.

Uimatikkaat Heittotaso keulaan

lisäVaRusteet
Pehmustetyynysarja 505 €

Ajokuomu/satamapeite 763 €

Istuin-vapalaatikko 750 €

Keulakaide, vasen 181 €

Takakaide 114 €

Sivukaiteet, 2 kpl 169 €

Keulamoottoriteline 134 €

Kaikuluotaimen anturiteline 47 €

lisäVaRusteet
Kompassi 61 €

Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-
lukko 1 kpl, yksiavainjärjestelmä)

281 €

Mittariteline 115 €

Heittotaso keulaan, sis. kalastusistuin 995 €

Takaselkänojan pehmuste 165 €
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BUSTER
S1

Kuvan veneessä saattaa olla lisävarusteita.

4,43 m 1,82 m 275 kg + moottori 20–30 hp irtotankki l 24 solmua*4

•	 Kaapeliohjaus 
•	 Ohjauspulpetti (tuulilasi)
•	 Lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)
•	 Takapenkki
•	 Etupenkki
•	 Uimatikkaat
•	 Komposiittiturkki

•	 Kaiteet
•	 Akkulaatikko
•	 Päävirtakatkaisin automaattisulakkein
•	 Automaattinen pilssipumppu
•	 Valomasto (irrotettava)
•	 Virranulosotto 12V
•	 Sadevedestä tyhjenevä avotila

VakioVaRusteet

* Mitatut nopeudet ja kulutustiedot ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, 
koneen asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoainemäärästä ja veneen lastauksesta johtuen. Tässä julkaisussa suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.

Takakaide sisältyy hintaan.

12 990 €
Buster s1 + Yamaha F25GetL

kaMpanJa!
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lisäVaRusteet
Pehmustetyynysarja 361 €

Ajokuomu/satamapeite 763 €

Istuin-vapalaatikko 750 €

Istuin-säilytyslaatikko 45 l 263 €

Istuin-säilytyslaatikon 45 l pehmuste 110 €

Irrotettava keskipenkki 505 €

Keskipenkin pehmuste 176 €

Keulakaide, vasen 181 €

Takakaide, sisältyy kampanjaan 114 €

Takaselkänojan pehmuste 165 €

Sivukaiteet, 2 kpl 169 €

Keulamoottoriteline 134 €

Kaikuluotaimen anturiteline 47 €

Kompassi 61 €

Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukko 1 kpl, yksiavainjärjestelmä) 281 €

Heittotaso keulaan, sis. kalastusistuin 995 €

BusteR s1 + YAMAHA F25GetL 14 570 €

BusteR s1 + YAMAHA F30BetL 14 840 €
Venemoottori-paketin hinta ei sisällä toimituskuluja ja jälleenmyyjäkohtaisia asennuskuluja. 

pakettihinnat peRäMoottoReilla

Pitkä vapalaatikko 

Heittotaso keulaan ja keulamoottoriteline

Konsolissa on paikka jopa 7" karttaplotterille. 

Buster S1 on monikäyttöinen vene suuren turkkipinnan ansiosta.
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BUSTER
SCC

Kuvan veneessä saattaa olla lisävarusteita.

4,43 m 1,82 m 275 kg + moottori 20–30 hp irtotankki l 24 solmua*4

•	 kaapeliohjaus
•	 ohjauspulpetti (tuulilasi)
•	 lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)
•	 takapenkki
•	 etupenkki
•	 uimatikkaat
•	 komposiittiturkki

•	 kaiteet
•	 akkulaatikko
•	 päävirtakatkaisin automaattisulakkein
•	 automaattinen pilssipumppu
•	 valomasto (irrotettava)
•	 virranulosotto 12V
•	 sadevedestä tyhjenevä avotila

VakioVaRusteet

* Mitatut nopeudet ja kulutustiedot ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, 
koneen asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoainemäärästä ja veneen lastauksesta johtuen. Tässä julkaisussa suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.
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lisäVaRusteet
Pehmustetyynysarja 361 €

Ajokuomu/satamapeite 763 €

Istuin-vapalaatikko 750 €

Istuin-säilytyslaatikko 45 l 263 €

Istuin-säilytyslaatikon 45 l pehmuste 110 €

Irrotettava keskipenkki 505 €

Keskipenkin pehmuste 176 €

Keulakaide, vasen 181 €

Takakaide 114 €

Takaselkänojan pehmuste 165 €

Sivukaiteet, 2 kpl 169 €

Keulamoottoriteline 134 €

Kaikuluotaimen anturiteline 47 €

Heittotaso keulaan, sis. kalastusistuin 995 €

Kompassi 61 €

Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukko 1 kpl, yksiavainjärjestelmä) 281 €

Keulassa on runsaasti vapaata turkkitilaa.

Pehmustetyynysarja lisävarusteena

Buster S erottuu edukseen pienten avoveneiden joukossa modernin ja linjakkaan runkomuotonsa ansiosta.

BusteR sCC + YAMAHA F25GetL 15 020 €

BusteR sCC + YAMAHA F30BetL 15 150 €
Venemoottori-paketin hinta ei sisällä toimituskuluja ja jälleenmyyjäkohtaisia asennuskuluja. 

pakettihinnat peRäMoottoReilla
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BUSTER
M1

Kuvan veneessä saattaa olla lisävarusteita.

4,86 m 1,85 m 365 kg + moottori 30–40 hp irtotankki l 27 solmua*6

•	 Kaapeliohjaus
•	 ohjauspulpetti (tuulilasi)
•	 lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)
•	 integroitu kuomutalli
•	 takapenkki
•	 etupenkki
•	 uimataso
•	 uimatikkaat
•	 komposiittiturkki
•	 kaiteet

•	 sammutin
•	 akkulaatikko
•	 päävirtakatkaisin automaattisulakkein
•	 automaattinen pilssipumppu
•	 navigointivalot
•	 valomasto (irrotettava)
•	 virranulosotto 12V
•	 sadevedestä tyhjenevä avotila
•	 Yamaha Y-COP ajonesto

VakioVaRusteet

* Mitatut nopeudet ja kulutustiedot ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, 
koneen asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoainemäärästä ja veneen lastauksesta johtuen. Tässä julkaisussa suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.
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lisäVaRusteet
Satamapeite 367 €

Vesihiihtokaari 350 €

Vasen pulpetti, tuulilasi 758 €

Kiinteä väliovi 490 €

Istuin-säilytyslaatikko 45 l 263 €

Istuin-säilytyslaatikon 45 l pehmuste 110 €

Istuin-vapalaatikko 498 €

Istuin-vapalaatikon pehmuste 176 €

Keulakaide, oikea 107 €

Sivukaiteet, 2 kpl 169 €

Kaikuluotaimen anturiteline 47 €

Vapalaatikko, pitkä 750 €

Keulamoottoriteline 134 €

Heittotaso keulaan, sis. kalastusistuin 995 €

Tasoluukku selkänojan tilallle 160 €

Kompassi 61 €

Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukko 1 kpl, yksiavainjärjestelmä) 281 €

tehDasasenteiset VaRusteet
COMFORT-paketti 380 €

Rungon pintakäsittelyt
Pohjan primer 500 €

Pohjan primer+Antifouling 830 €

BusteR M1 + YAMAHA F30BetL 16 690 €

BusteR M1 + YAMAHA F40FetL 16 990 €
Venemoottori-paketin hinta ei sisällä toimituskuluja ja jälleenmyyjäkohtaisia asennuskuluja. 

pakettihinnat peRäMoottoReilla

Suuri säilytystila keulassa

Selkänojan sisällä on käytännöllinen säilytystila.

Nousulistaton runko nousee kevyesti plaaniin.

Konsolissa on paikka jopa 7" karttaplotterille.Lisävarustele täydelliseksi kalaveneeksi heittotasolla, vapalaatikolla ja keulamoottoritelineellä.
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BUSTER
M2

Kuvan veneessä saattaa olla lisävarusteita.

4,86 m 1,85m 390 kg + moottori 30–40 hp irtotankki l 27 solmua*5

•	 Buster Q 10” 
•	 kaapeliohjaus
•	 ohjauspulpetti (tuulilasi)
•	 vasen pulpetti (tuulilasi)
•	 lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)
•	 integroitu kuomutalli
•	 istuin-vapalaatikko
•	 takapenkki
•	 etupenkki

•	 uimataso
•	 uimatikkaat
•	 komposiittiturkki
•	 kaiteet
•	 sammutin
•	 akkulaatikko
•	 päävirtakatkaisin automaattisulakkein
•	 automaattinen pilssipumppu
•	 navigointivalot

•	 valomasto (irrotettava)
•	 virranulosotto 12V
•	 sadevedestä tyhjenevä avotila
•	 Yamaha Y-COP ajonesto

VakioVaRusteet

* Mitatut nopeudet ja kulutustiedot ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, 
koneen asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoainemäärästä ja veneen lastauksesta johtuen. Tässä julkaisussa suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.

Väliovi sisältyy hintaan.

17 490 €
Buster m2 + Yamaha F40FetL

kaMpanJa!
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lisäVaRusteet
Satamapeite 377 €

Vesihiihtokaari 350 €

Kiinteä väliovi 490 €

Istuin-säilytyslaatikko 45 l 263 €

Istuin-säilytyslaatikon 45 l pehmuste 110 €

Istuin-vapalaatikon pehmuste 176 €

Keulakaide, oikea 107 €

Sivukaiteet, 2 kpl 169 €

Heittotaso keulaan, sis. kalastusistuin 995 €

Tasoluukku selkänojan tilallle 160 €

Kaikuluotaimen anturiteline 47 €

Keulamoottoriteline 134 €

Kompassi 61 €

Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukko 1 kpl, yksiavainjärjestelmä) 281 €

tehDasasenteiset VaRusteet
COMFORT-paketti 430 €

CANVAS-paketti 760 €

ENTERTAINMENT-paketti 440 €

Sonar 340 €

Fishfinder 640 €

Kiinteä väliovi, sisältyy kampanjaan 430 €

Rungon pintakäsittelyt
Pohjan primer 500 €

Pohjan primer+Antifouling 830 €

BusteR M2 + YAMAHA F30BetL 18 800 €

BusteR M2 + YAMAHA F40FetL 19 300 €
Venemoottori-paketin hinta ei sisällä toimituskuluja ja jälleenmyyjäkohtaisia asennuskuluja. 

pakettihinnat peRäMoottoReilla

CANVAS-paketti

Selkänojan sisällä on käytännöllinen säilytystila.

Suuri säilytystila keulassa.

Buster Q 10'' vakiona
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BUSTER
L1

Kuvan veneessä saattaa olla lisävarusteita.

5,13 m 1,99 m 390 kg + moottori 40–50 hp 53 l l 29 solmua*6

•	 NFB-kaapeliohjaus 
•	 ohjauspulpetti (tuulilasi)
•	 lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)
•	 integroitu kuomutalli
•	 irrotettava takapenkki
•	 istuin-säilytyslaatikko 45 l
•	 uimataso 
•	 uimatikkaat
•	 komposiittiturkki
•	 kaiteet

•	 sammutin
•	 akkulaatikko
•	 päävirtakatkaisin automaattisulakkein
•	 automaattinen pilssipumppu
•	 navigointivalot
•	 valomasto (irrotettava)
•	 virranulosotto 12V
•	 sadevedestä tyhjenevä avotila
•	 Yamaha Y-COP ajonesto

VakioVaRusteet

* Mitatut nopeudet ja kulutustiedot ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, 
koneen asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoainemäärästä ja veneen lastauksesta johtuen. Tässä julkaisussa suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.
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Black Satin 
Metallic

VäRioptio

lisäVaRusteet
Satamapeite 454 €

Vesihiihtokaari 350 €

Wakeboard-teline vesihiihtokaareen 72 €

Istuin-säilytyslaatikko 45 l 263 €

Istuin-säilytyslaatikon 45 l pehmuste 116 €

Istuin-vapalaatikko 599 €

Istuin-vapalaatikon pehmuste 186 €

Kaikuluotaimen anturiteline 47 €

Kompassi 61 €

Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukko 1 kpl, yksiavainjärjestelmä) 281 €

tehDasasenteiset VaRusteet
COMFORT-paketti 420 €

Rungon pintakäsittelyt
Pohjan primer 500 €

Pohjan primer + Antifouling 830 €

Harmaat kyljet + Pohjan primer 1020 €

Harmaat kyljet + Pohjan primer + Antifouling 1470 €

BusteR l1 + YAMAHA F40FetL 19 900 €

BusteR l1 + YAMAHA F50HetL 20 900 €
Venemoottori-paketin hinta ei sisällä toimituskuluja ja jälleenmyyjäkohtaisia asennuskuluja. 

pakettihinnat peRäMoottoReilla

Porraskeula lukittavalla säilytystilalla

Vakiovarusteena säilytyslaatikko (45 l) pulpetin edessä. Istuintyyny 
lisävarusteena. 

Reilunkokoiset uimatasot

Vakio

VäRilaita
Useita värivaihtoehtoja 870 €
Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.

Erittäin tilava avoimen kansiratkaisun ansiosta

Tuulilasi suojaa hyvin tuulelta ja roiskeilta.
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BUSTER
L2

Kuvan veneessä saattaa olla lisävarusteita.

5,13 m 1,99 m 420 kg + moottori 40–50 hp 53 l l 29 solmua*6

•	 Buster Q 10”
•	 NFB-kaapeliohjaus
•	 ohjauspulpetti (tuulilasi)
•	 vasen pulpetti (tuulilasi)
•	 lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)
•	 integroitu kuomutalli
•	 irrotettava takapenkki
•	 istuin-säilytyslaatikko 45 l (2 kpl)
•	 uimataso

•	 uimatikkaat
•	 komposiittiturkki
•	 kaiteet
•	 sammutin,
•	 akkulaatikko
•	 päävirtakatkaisin automaattisulakkein
•	 automaattinen pilssipumppu
•	 navigointivalot
•	 valomasto (irrotettava)

•	 virranulosotto 12V
•	 sadevedestä tyhjenevä avotila
•	 Yamaha Y-COP ajonesto

VakioVaRusteet

* Mitatut nopeudet ja kulutustiedot ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, 
koneen asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoainemäärästä ja veneen lastauksesta johtuen. Tässä julkaisussa suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.

ComforT-paketti sisältyy hintaan.

21 900 €
Buster L2 + Yamaha F50hetL

kaMpanJa!
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lisäVaRusteet
Satamapeite 454 €

Vesihiihtokaari 350 €

Wakeboard-teline vesihiihtokaareen 72 €

Kiinteä väliovi 526 €

Istuin-säilytyslaatikko 45 l 263 €

Istuin-säilytyslaatikon 45 l pehmuste 116 €

Istuin-vapalaatikko 599 €

Istuin-vapalaatikon pehmuste 186 €

Kaikuluotaimen anturiteline 47 €

Kompassi 61 €

Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukko 1 kpl, yksiavainjärjestelmä) 281 €

tehDasasenteiset VaRusteet
COMFORT-paketti, sisältyy kampanjaan 530 €

CANVAS-paketti 1 500 €

ENTERTAINMENT-paketti 440 €

Sonar 340 €

Fishfinder 640 €

Kiinteä väliovi 440 €

Rungon pintakäsittelyt
Pohjan primer 500 €

Pohjan primer + Antifouling 830 €

Harmaat kyljet + Pohjan primer 1020 €

Harmaat kyljet + Pohjan primer + Antifouling 1 470 €

VäRioptioVakio

VäRilaita
Useita värivaihtoehtoja 870 €
Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.

BusteR l2 + YAMAHA F40FetL 23 200 €

BusteR l2 + YAMAHA F50HetL 23 900 €
Venemoottori-paketin hinta ei sisällä toimituskuluja ja jälleenmyyjäkohtaisia asennuskuluja. 

pakettihinnat peRäMoottoReilla

CANVAS-paketti

Buster Q 10'' vakiona

Pulpettien välinen kiinteä väliovi suojaa matkustajia viimalta ja roiskeilta.

Muunneltavuus huippuluokkaa istuin-/säilytyslaatikoiden ansiosta.

Porraskeula lukittavalla säilytystilalla

Black Satin 
Metallic
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BUSTER
Lx

Kuvan veneessä saattaa olla lisävarusteita.

5,13 m 1,99 m 440 kg + moottori 50–60 hp 53 l l 30 solmua*6

•	 Buster Q 10”
•	 NFB-kaapeliohjaus
•	 ohjauspulpetti (tuulilasi)
•	 vasen pulpetti (tuulilasi)
•	 kiinteä väliovi
•	 lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)
•	 integroitu kuomutalli
•	 irrotettava takapenkki
•	 offshore-istuimet 2 kpl ja suojahuput

•	 uimataso
•	 uimatikkaat
•	 komposiittiturkki
•	 kaiteet
•	 sammutin
•	 akkulaatikko
•	 päävirtakatkaisin automaattisulakkein
•	 automaattinen pilssipumppu
•	 kiinteä polttoainesäiliö

•	 navigointivalot
•	 valomasto (irrotettava)
•	 virranulosotto 12V / USB
•	 sadevedestä tyhjenevä avotila
•	 Yamaha Y-COP ajonesto

VakioVaRusteet

* Mitatut nopeudet ja kulutustiedot ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, 
koneen asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoainemäärästä ja veneen lastauksesta johtuen. Tässä julkaisussa suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.

ComforT-paketti ja alumiiniturkki sisältyvät 
hintaan.

24 990 €
Buster Lx + Yamaha F60FetL

kaMpanJa!
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Black Satin 
Metallic

lisäVaRusteet
Satamapeite 474 €

Vesihiihtokaari 350 €

Wakeboard-teline vesihiihtokaareen 72 €

Istuin-säilytyslaatikko 45 l 263 €

Istuin-säilytyslaatikon 45 l pehmuste 116 €

Istuin-vapalaatikko 599 €

Istuin-vapalaatikon pehmuste 186 €

Kaikuluotaimen anturiteline 47 €

Kompassi 61 €

Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukko 1 kpl, yksiavainjärjestelmä) 281 €

tehDasasenteiset VaRusteet
COMFORT-paketti, sisältyy kampanjaan 420 €

CANVAS-paketti 1 110 €

ENTERTAINMENT-paketti 440 €

Sonar 340 €

Fishfinder 640 €

Alumiiniturkki, sisältyy kampanjaan 410 €

Rungon pintakäsittelyt
Pohjan primer 500 €

Pohjan primer + Antifouling 830 €

Harmaat kyljet + Pohjan primer 1 020 €

Harmaat kyljet + Pohjan primer + Antifouling 1 470 €

VäRioptioVakio

VäRilaita
Useita värivaihtoehtoja 870 €
Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.

BusteR lx + YAMAHA F50HetL 25 510 €

BusteR lx + YAMAHA F60FetL 26 610 €
Venemoottori-paketin hinta ei sisällä toimituskuluja ja jälleenmyyjäkohtaisia asennuskuluja. 

pakettihinnat peRäMoottoReilla

CANVAS-paketti

Pulpettien välinen kiinteä väliovi suojaa matkustajia viimalta ja roiskeilta.

Porraskeula lukittavalla säilytystilalla

Alumiiniturkki

COMFORT-paketti
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BUSTER
x

Kuvan veneessä saattaa olla lisävarusteita.

•	 Buster Q 10”
•	 NFB-kaapeliohjaus
•	 ohjauspulpetti (tuulilasi)
•	 vasen pulpetti (tuulilasi)
•	 kiinteä väliovi
•	 lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)
•	 integroitu kuomutalli
•	 irrotettava takapenkki (2x70 l ja 1x45 l)
•	 offshore-istuimet 2 kpl ja suojahuput

•	 uimataso
•	 uimatikkaat
•	 komposiittiturkki
•	 kaiteet
•	 sammutin
•	 akkulaatikko
•	 päävirtakatkaisin automaattisulakkein
•	 automaattinen pilssipumppu
•	 kiinteä polttoainesäiliö

•	 navigointivalot
•	 valomasto (irrotettava)
•	 virranulosotto 12V / USB
•	 sadevedestä tyhjenevä avotila
•	 Yamaha Y-COP ajonesto

VakioVaRusteet

5,35 m 2,01 m 480 kg + moottori 60–70 hp 100 l l 31 solmua*7

* Mitatut nopeudet ja kulutustiedot ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, 
koneen asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoainemäärästä ja veneen lastauksesta johtuen. Tässä julkaisussa suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.

ComforT- ja CAnVAs-paketit  
sisältyvät hintaan.

29 350 €
Buster x + Yamaha F70aetL

kaMpanJa!

24



Rungon pintakäsittelyt
Pohjan primer 500 €

Pohjan primer + Antifouling 830 €

Harmaat kyljet + Pohjan primer 1 020 €

Harmaat kyljet + Pohjan primer + Antifouling 1 470 €

lisäVaRusteet
Satamapeite 474 €

Vesihiihtokaari 350 €

Wakeboard-teline vesihiihtokaareen 72 €

Istuin-säilytyslaatikko 45 l 263 €

Istuin-vapalaatikko 599 €

Kaikuluotaimen anturiteline 47 €

Kompassi 118 €

Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukko 1 kpl, yksiavainjärjestelmä) 281 €

Istuin-säilytyslaatikon 45 l pehmuste 116 €

Istuin-vapalaatikon pehmuste 186 €

tehDasasenteiset VaRusteet
COMFORT-paketti, sisältyy kampanjaan 470 €

CANVAS-paketti, sisältyy kampanjaan 1 160 €

ENTERTAINMENT-paketti 440 €

Sonar 340 €

Fishfinder 640 €

Trimmilevyt joystick-ohjauksella 930 €

VäRioptioVakio

VäRilaita
Useita värivaihtoehtoja 870 €
Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.

BusteR X + YAMAHA F60FetL 29 590 €

BusteR X + YAMAHA F70AetL 31 300 €
Venemoottori-paketin hinta ei sisällä toimituskuluja ja jälleenmyyjäkohtaisia asennuskuluja. 

pakettihinnat peRäMoottoReilla

Tukevat keulakaiteet

Buster Q 10'' ja "wrap around" tuulilasi vakiona

Reilunkokoiset uimatasot

Porraskeula lukittavalla säilytystilalla

Irroitettavat istuin-/säilytyslaatikot perässä mahdollistavat esim. kalastamisen 
ja lastaamisen.

Grey Blue  
Satin Metallic
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BUSTER
xL

Kuvan veneessä saattaa olla lisävarusteita.

•	 Buster Q 10” 
•	 hydraulinen ohjaus
•	 ohjauspulpetti (tuulilasi karkaistua lasia)
•	 vasen pulpetti (tuulilasi karkaistua lasia)
•	 säilytystilat pulpetissa
•	 kiinteä väliovi
•	 lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)
•	 trimmilevyt joystick-ohjauksella
•	 integroitu kuomutalli

•	 takapenkki
•	 offshore-istuimet 2 kpl ja suojahuput
•	 veneistuinten joustojalat
•	 ankkuri- ja köysikotelot
•	 uimataso
•	 uimatikkaat 
•	 komposiittiturkki
•	 kaiteet&knaapit ja kansiheloitus (RST)
•	 sammutin

•	 akkulaatikko
•	 päävirtakatkaisin automaattisulakkein
•	 automaattinen pilssipumppu
•	 kiinteä polttoainesäiliö
•	 navigointivalot
•	 valomasto (irrotettava)
•	 virranulosotto 12V / USB
•	 sadevedestä tyhjenevä avotila
•	 Yamaha Y-COP ajonesto

VakioVaRusteet

5,94 m 2,17 m 620 kg + moottori 80–130 hp 100 l l 43 solmua*7

* Mitatut nopeudet ja kulutustiedot ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, 
koneen asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoainemäärästä ja veneen lastauksesta johtuen. Tässä julkaisussa suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.

ComforT- ja CAnVAs-paketit  
sisältyvät hintaan.

39 500 €
Buster xL + Yamaha F115BetL

kaMpanJa!
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Grey Blue  
Satin Metallic

lisäVaRusteet
Satamapeite 505 €

Vesihiihtokaari 382 €

Wakeboard-teline vesihiihtokaareen 85 €

Targakaari 1 242 €

Targan vapateline, 8 putkea 617 €

Istuin-säilytyslaatikko 45 l 263 €

Istuin-säilytyslaatikon 45 l pehmuste 116 €

Istuin-vapalaatikko 650 €

Istuin-vapalaatikon pehmuste 191 €

Apumoottoriteline 100 €

Kaikuluotaimen anturiteline 47 €

Kompassi 118 €

Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukko 1 kpl, yksiavainjärjestelmä) 281 €

tehDasasenteiset VaRusteet
COMFORT-paketti, sisältyy kampanjaan 490 €

CANVAS-paketti, sisältyy kampanjaan 1 220 €

ENTERTAINMENT-paketti 450 €

Sonar 340 €

Fishfinder 640 €

AIS 980 €

Lasinpyyhin, oikea 230 €

Lasinpyyhin, vasen 230 €

Rungon pintakäsittelyt
Pohjan primer 570 €

Pohjan primer + Antifouling 950 €

Harmaat kyljet + Pohjan primer 1 230 €

Harmaat kyljet + Pohjan primer + Antifouling 1 730 €

VäRioptioVakio

VäRilaita
Useita värivaihtoehtoja 870 €
Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.

BusteR Xl + YAMAHA F100FetL 40 500 €

BusteR Xl + YAMAHA F115BetL 41 600 €

BusteR Xl + YAMAHA F130AetL 42 400 €
Venemoottori-paketin hinta ei sisällä toimituskuluja ja jälleenmyyjäkohtaisia asennuskuluja. 

pakettihinnat peRäMoottoReilla

Reilunkokoiset uimatasot

Heloitus ja kaiteet ruostumatonta terästä

Tuulilasit ja väliovi lasia

Buster Q 10'' vakiona

Takasohvalla on hyvä jalkatila.

27



BUSTER
xxL

Kuvan veneessä saattaa olla lisävarusteita.

•	 Buster Q 10” 
•	 hydraulinen ohjaus
•	 ohjauspulpetti (tuulilasi karkaistua lasia)
•	 vasen pulpetti (tuulilasi karkaistua lasia)
•	 säilytystilat pulpetissa
•	 lasinpyyhin (oikea)
•	 kiinteä väliovi
•	 lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)
•	 trimmilevyt joystick-ohjauksella
•	 integroitu kuomutalli

•	 takapenkki
•	 offshore-istuimet 2 kpl ja suojahuput
•	 veneistuinten joustojalat
•	 ankkuri- ja köysikotelot
•	 uimataso
•	 uimatikkaat
•	 alumiiniturkki
•	 kaiteet&knaapit ja kansiheloitus (RST)
•	 sammutin
•	 akkulaatikko

•	 päävirtakatkaisin automaattisulakkein
•	 automaattinen pilssipumppu
•	 kiinteä polttoainesäiliö
•	 navigointivalot
•	 valomasto (irrotettava)
•	 virranulosotto 12V / USB
•	 sadevedestä tyhjenevä avotila
•	 Yamaha Y-COP ajonesto

VakioVaRusteet

6,29 m 2,17 m 710 kg + moottori 90–150 hp 170 l Xl 43 solmua*7

* Mitatut nopeudet ja kulutustiedot ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, 
koneen asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoainemäärästä ja veneen lastauksesta johtuen. Tässä julkaisussa suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.
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lisäVaRusteet
Satamapeite 536 €

Vesihiihtokaari 382 €

Wakeboard-teline vesihiihtokaareen 85 €

Targakaari 1 242 €

Targan vapateline, 8 putkea 617 €

Istuin-säilytyslaatikko 45 l 263 €

Istuin-säilytyslaatikon 45 l pehmuste 116 €

Istuin-vapalaatikko 650 €

Istuin-vapalaatikon pehmuste 191 €

Apumoottoriteline 100 €

Kaikuluotaimen anturiteline 47 €

Kompassi 118 €

Pöytä 237 €

Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukko 1 kpl, yksiavainjärjestelmä) 281 €

tehDasasenteiset VaRusteet
COMFORT-paketti 510 €

CANVAS-paketti 1 300 €

ENTERTAINMENT-paketti 450 €

Sonar 340 €

Fishfinder 640 €

AIS 980 €

Lasinpyyhin, vasen 230 €

Tilttiratti 580 €

Rungon pintakäsittelyt
Pohjan primer 570 €

Pohjan primer + Antifouling 950 €

Harmaat kyljet + Pohjan primer 1 230 €

Harmaat kyljet + Pohjan primer + Antifouling 1 730 €

VäRioptioVakio

VäRilaita
Useita värivaihtoehtoja 870 €
Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.

BusteR XXl + YAMAHA F130Aetx 47 700 €

BusteR XXl + YAMAHA F150Detx 50 100 €

BusteR XXl + YAMAHA F150Getx 51 700 €
Venemoottori-paketin hinta ei sisällä toimituskuluja ja jälleenmyyjäkohtaisia asennuskuluja. 

pakettihinnat peRäMoottoReilla

Tuulilasit ja väliovi lasia

Tummanharmaat irrotettavat istuintyynyt

Alumiiniturkki ja offshore-istuimet vakiovarusteena

Buster Q 10 '' ja hydrauliohjaus vakiona

Black Satin 
Metallic
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BUSTER
MagNUM

7,20 m 2,50 m 1 195 kg + moottori 175–225 hp 300 l Xl 47 solmua*8

•	 Buster Q 16” 
•	 hydraulinen ohjaus 
•	 tilttiratti 
•	 ohjauspulpetti (tuulilasi karkaistua lasia)
•	 vasen pulpetti (tuulilasi karkaistua lasia) 
•	 säilytystilat pulpetissa 
•	 lasinpyyhin (oikea) 
•	 lasinpyyhin (vasen) 
•	 kiinteä väliovi 
•	 lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä) 
•	 trimmilevyt joystick-ohjauksella 

•	 integroitu kuomutalli 
•	 takapenkki 
•	 offshore-istuimet 2 kpl ja suojahuput
•	 veneistuinten joustojalat 
•	 ankkuri- ja köysikotelot
•	 uimataso 
•	 uimatikkaat 
•	 alumiiniturkki 
•	 kaiteet & knaapit ja kansiheloitus (RST) 
•	 sammutin 
•	 akkulaatikko 

•	 päävirtakatkaisin automaattisulakkein 
•	 käsikäyttöinen pilssipumppu 
•	 automaattinen pilssipumppu 
•	 kiinteä polttoainesäiliö 
•	 navigointivalot 
•	 valomasto (irrotettava) 
•	 virranulosotto 12V / USB 
•	 sadevedestä tyhjenevä avotila 
•	 Yamaha Y-COP ajonesto

VakioVaRusteet

* Mitatut nopeudet ja kulutustiedot ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, 
koneen asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoainemäärästä ja veneen lastauksesta johtuen. Tässä julkaisussa suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.

Kuvan veneessä saattaa olla lisävarusteita.
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BusteR MagnuM + YAMAHA F175Cetx 64 920 €

BusteR MagnuM + YAMAHA F200Getx 66 320 €

BusteR MagnuM + YAMAHA F225Fetx 69 990 €
Venemoottori-paketin hinta ei sisällä toimituskuluja ja jälleenmyyjäkohtaisia asennuskuluja. 

pakettihinnat peRäMoottoReilla

lisäVaRusteet
Satamapeite 737 €

Vesihiihtokaari 408 €

Etupenkin pehmuste 144 €

Istuin-vapalaatikko 536 €

Istuin-vapalaatikon pehmuste 198 €

Lämmitin 1 908 €

Apumoottoriteline 100 €

Kaikuluotaimen anturiteline 47 €

Kompassi 118 €

Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukko 1 kpl, yksiavainjärjestelmä) 281 €

tehDasasenteiset VaRusteet
COMFORT-paketti 770 €

CANVAS-paketti 1 500 €

ENTERTAINMENT-paketti 450 €

Sonar 340 €

Fishfinder 640 €

AIS 980 €

Takasivupenkit 2 kpl, sis. tyynyt 980 €

Jääkaappi 1 370 €

Ankkurivinssi perään 4 710 €

Rungon pintakäsittelyt
Pohjan primer 570 €

Pohjan primer + Antifouling 950 €

Harmaat kyljet + Pohjan primer 1 230 €

Harmaat kyljet + Pohjan primer + Antifouling 1 730 €

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.

VäRilaita
Useita värivaihtoehtoja 1 080 €

VäRioptioVakio

Tilttiratti ja offshore istuin joustojalalla takaavat ajomukavuuden

Tehdasasenteisena lisävarusteena on saatavilla käytännölliset sivupenkit.

Porraskeula lukittavalla säilytystilalla

Buster Q 16 '' vakiona

Tyylikkäät ja kestävät istuinmateriaalit

Black Satin 
Metallic
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BUSTER
SUpERMagNUM

Kuvan veneessä saattaa olla lisävarusteita.

•	 Buster Q 16”
•	 hydraulinen ohjaus
•	 tilttiratti
•	 ohjauspulpetti (tuulilasi karkaistua lasia)
•	 vasen pulpetti (tuulilasi karkaistua lasia)
•	 säilytystilat pulpetissa
•	 lasinpyyhin (oikea)
•	 lasinpyyhin (vasen)
•	 kiinteä väliovi
•	 lukittavat säilytystilat (yksiavainjärjestelmä)
•	 ENTERTAINMENT-paketti
•	 pehmustetyynysarja

•	 vesihiihtokaari
•	 trimmilevyt joystick-ohjauksella
•	 integroitu kuomutalli
•	 istuin-vapalaatikko
•	 u-mallinen takapenkki
•	 offshore-istuimet 2 kpl ja suojahuput
•	 veneistuinten joustojalat
•	 ankkuri- ja köysikotelot
•	 uimataso
•	 uimatikkaat
•	 alumiiniturkki
•	 kaiteet&knaapit ja kansiheloitus (RST)

•	 sammutin
•	 akkulaatikko
•	 päävirtakatkaisin automaattisulakkein
•	 käsikäyttöinen pilssipumppu
•	 automaattinen pilssipumppu
•	 kiinteä polttoainesäiliö
•	 navigointivalot
•	 valomasto (irrotettava)
•	 virranulosotto 12v / usb
•	 sadevedestä tyhjenevä avotila
•	 keulapotkurivalmius
•	 yamaha y-cop ajonesto

VakioVaRusteet

7,70 m 2,50 m 1 395 kg + moottori 250–350 hp 400 l Xl 55+ solmua*10

* Mitatut nopeudet ja kulutustiedot ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, 
koneen asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoainemäärästä ja veneen lastauksesta johtuen. Tässä julkaisussa suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.
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lisäVaRusteet
Satamapeite 778 €

Aurinkotaso 475 €

Lämmitin 1 908 €

Apumoottoriteline 100 €

Kaikuluotaimen anturiteline 47 €

Pöytä 365 €

Kompassi 118 €

Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukko 1 kpl, yksiavainjärjestelmä) 281 €

tehDasasenteiset VaRusteet
CANVAS-paketti 1 720 €

Q+ paketti 2 880 €

Sonar 340 €

Fishfinder 640 €

AIS 980 €

Sähköhydraulinen ohjaustehostin 3 160 €

Offshore-joustojalat 5 060 €

Jääkaappi 1 370 €

Keulapotkuri 3 250 €

Ankkurivinssi perään 4 710 €

Rungon pintakäsittelyt
Pohjan primer 700 €

Pohjan primer + Antifouling 1 160 €

Teipatut kyljet 1 390 €

Teipatut kyljet +Pohjan primer 2 090 €

Harmaat kyljet + Pohjan primer + Antifouling 2 560 €

VäRioptioVakio

VäRilaita
Useita värivaihtoehtoja 1080 €
Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.

BusteR supeRMagnuM + YAMAHA F250Detx 78 880 €

BusteR supeRMagnuM + YAMAHA F300Betx 79 990 €

BusteR supeRMagnuM +YAMAHA F350Aetx 86 990 €
Venemoottori-paketin hinta ei sisällä toimituskuluja ja jälleenmyyjäkohtaisia asennuskuluja. 

pakettihinnat peRäMoottoReilla

Tyylikäs tuulilasto suojaa hyvin tuulelta

Suuri U-sohva ja alumiiniturkki vakiovarusteena

Buster Q 16 '', hydrauliohjaus ja tilttiratti vakiona

Tukevat offshore-istuimet kuljettajalle ja apukuljettajalle

Black Satin 
Metallic
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BUSTER
CaBIN 

Kuvan veneessä saattaa olla lisävarusteita.

•	 Buster Q 16"
•	 Hydraulinen ohjaus
•	 Tilttiratti
•	 Lasinpyyhin (oikea)
•	 Lasinpyyhin (vasen)
•	 Ovi edessä ja liukuovi takana (lukittavat, 

sarjoitetut lukot yksiavainjärjestelmällä)
•	 Avotilan led-valaistus
•	 Trimmilevyt
•	 Istuimet vuodemekanismilla

•	 Veneistuinten joustojalat
•	 Ankkuri- ja köysikotelot
•	 Alumiiniturkki
•	 Uima- ja työskentelytaso
•	 Uimatikkaat
•	 Kaiteet/knaapit ja kansiheloitus (RST)
•	 Sammutin
•	 Akkulaatikko
•	 Päävirtakatkaisin automaattisulakkein
•	 Käsikäyttöinen pilssipumppu

•	 Automaattinen pilssipumppu
•	 Kiinteä polttoainesäiliö
•	 Navigointivalot
•	 Valomasto (taittuva)
•	 Virranulosotto 12V / USB
•	 Sadevedestä tyhjenevä avotila
•	 Keulapotkurivalmius
•	 Yamaha Y-COP ajonesto

VakioVaRusteet

6,92 m 2,43 m 1 185 kg + moottori 150–250 hp 240 l Xl 45 solmua*8

* Mitatut nopeudet ja kulutustiedot ovat viitteellisiä ja testiolosuhteissa saavutettuja. Todelliset nopeudet, erityisesti huippunopeudet, saattavat vaihdella voimakkaasti aallokosta, tuulesta, potkurista, 
koneen asennuskorkeudesta, trimmikulmasta, trimmitasoista, pohjan puhtaudesta, polttoainemäärästä ja veneen lastauksesta johtuen. Tässä julkaisussa suorituskykytaulukko ei ole nopeustakuu.

Lämmitin ja ComforT-paketti  
sisältyvät hintaan.

59 900 €
Buster CaBin + Yamaha F200Getx

kaMpanJa!
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tehDasasenteiset VaRusteet
COMFORT-paketti, sisältyy kampanjaan 290 €

CANVAS-paketti 1 740 €

ENTERTAINMENT-paketti 450 €

Sonar 340 €

Fishfinder 640 €

AIS 980 €

Tutka 2 100 €

Targakaari 510 €

Ulko-ohjauspiste 2 860 €

Kaksoisakkujärjestelmä 370 €

Ajovalot, 2 kpl 300 €

Lämmitin, sisältyy kampanjaan 2 530 €

Keulapotkuri 3 250 €

RST springiknaapit keskelle 200 €

lisäVaRusteet
Pimennysverhosarja (sisältää kattoverhon, etu- ja takaikkunoiden verhot) 776 €

Apumoottoriteline 100 €

Kaikuluotaimen anturiteline 47 €

Kompassi 118 €

Lukitussetti (lukitusvaijeri, Abloy-lukko 1 kpl, yksiavainjärjestelmä) 281 €

Rungon pintakäsittelyt
Pohjan primer 700 €

Pohjan primer + Antifouling 1 160 €

BusteR CaBin (Q-eDItIoN) + YAMAHA F150Detx 66 080 €

BusteR CaBin (Q-eDItIoN) + YAMAHA F200Getx 74 350 €

BusteR CaBin (Q-eDItIoN) + YAMAHA F250Detx 77 300 €
Venemoottori-paketin hinta ei sisällä toimituskuluja ja jälleenmyyjäkohtaisia asennuskuluja. 

pakettihinnat peRäMoottoReilla

Alumiiniturkki vakiovarusteena

Suuret ikkunat ja kattoluukku tuovat valoa hyttiin.

Runsaasti vapaata turkkitilaa perässä

Hytti on tilava ja käytännöllisesti suunniteltu

pReRiggaus – ulkoinen ohJauspiste
Prerigging – mekaaninen, ulko-ohjauspiste 420 €

Prerigging – sähköinen, ulko-ohjauspiste 2 110 €
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www.buster.fi


