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Et bekymringsfritt valg
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Velkommen til
Buster-sesongen 2014
Et båtliv uten bekymringer har i mange år vært vårt slagord. Jeg har ofte reflektert over hva det betyr i
praksis. For meg selv, som en aktiv båtbruker, betyr det pålitelighet, at jeg skal kunne stole på båten
og føle meg trygg om bord, at båten har forutsigbare og gode sjøegenskaper også under røffe forhold,
bra ergonomi, god driftsøkonomi og sist men ikke minst at båten holder seg godt i verdi. Listen kan
gjøres mye lengre. Heldigvis viser kundenes dom at vi i vårt arbeide med å utvikle nye modeller og forbedre eksisterende har gjort mye riktig. Buster er en markedsleder som viser mange andre produsenter
veien de bør gå for å lykkes. Jeg vil takke alle som har valgt Buster som sin båt for den tilliten dere har
vist oss. Vi skal jobbe videre for at båtlivet ditt skal være til glede for deg og familien din.
Til sesongen 2014 har vi lansert en helt ny og forbedret Buster X – mange hytteeieres favorittbåt.
Vi har beholdt navnet selv om den nye modellen er større, har bedre plass, har fått et mer effektivt og
sjøsterkt skrog, er penere og enda mer allsidig og robust enn sin forgjenger. I tillegg lanserer vi L Pro.
I vårt modellutvalg vil den erstatte Lx Pro. L Pro er en båt med god, åpen plass på dørken. Vi la også
vekt på at båten skal ha ”proffe” kjøreegenskaper.
Buster har 50 års erfaring som båtbygger. Den erfaringen har vi brukt til å utvikle en helt ny serie med
båter. Vi har kombinert det solide aluminiumsskroget med en praktisk og pen innredning i glassfiber.
Den nye serien har fått navnet Buster E. Den første båten i den nye serien har vi kalt Buster XLe.
Slå opp på side 26–29 i denne brosjyren hvis du vil vite mer om den spennende, pene og praktiske
nykommeren i Buster-familien. E-serien vil vi komplettere med flere modeller i tiden som kommer.
2013 var det første året vi hadde Buster Plus. Buster Plus har vi utviklet for at ditt båtliv skal by på
færre bekymringer og problemer. Mange båteiere har benyttet seg av Buster Forsikring og Buster
Båtplass. Buster Vakt, en tjeneste som overvåker båten når den ikke er i bruk har gitt mange
Buster-eiere en roligere nattesøvn.
Vi har økt vårt nærvær i sosial medier. Over 5.000 entusiaster følger oss på Facebook (BusterbyFiskars). Sosial medier er et fantastisk verktøy for å publisere nyheter, gode historier og aktuelle hendelser. Jeg håper at flere får øynene opp for ”Buster i alle kanaler”. Jeg håper også at du blant alle modellene i det brede utvalget til Buster finner den båten som oppfyller din lengsel etter å komme på sjøen.
Måtte 2014 bli et uforglemmelig positivt år for alle oss båtentusiaster.

Anders Kurtén
Markedsførings- og produktutviklingsdirektør
Fiskars Boats
anders.kurten@fiskars.com

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



Bekymringsfritt båtliv

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

Solid konstruksjon

Busters aluminiums skrogteknologi
(AHT)
Inha Bruk er verdens største designer og produsent av aluminiums
båter. De aller fleste av de over 100 000 båtene vi har bygd i løpet
av 50 år er fortsatt i bruk.
Utviklingen av nye båter og nye metoder har alltid vært styrt av vår
streben etter høyest mulig kvalitet og holdbarhet, praktiske løsninger og
gode sjøegenskaper. Dette i kombinasjon med generasjoners industrielle kompetanse og håndverkserfaringer har skapt den kvaliteten som
blant båtfolk er blitt en legende: Buster.
AHT – Aluminium Hull Technology by Buster – er et bevis på 50 års
erfaring og oppsamlet kompetanse i kombinasjon med Busters
kontinuerlige arbeide med å utvikle og forbedre båtene.

Den innovative måten vi bygger skrogene på, de førsteklasses materialene
vi bruker og en tøff og kontinuerlig testing under krevende forhold garanterer en
Buster-båt sikre og gode sjøegenskaper, høy ytelse og lang levetid.
Busters løsning for å stive av skroget gjør båtene holdbare og stabile å kjøre uten
at de blir tunge. Vi bruker stive akterspeil som gjør at båtene kan, men ikke må,
kjøres med store motorer. Vi legger meget stor vekt på å konstruere skrog
som går godt under alle forhold. Lydisolering i skrogsidene og bunnen er en
ekstra garanti for en stillegående og komfortabel båt.

Viktige miljøaspekter
Å være i front handler ikke bare om teknologi og utvikling. Det handler også om
å ta vare på miljøet. Vi gjør hva vi kan for å redusere den negative miljøeffekten av
vår produksjon og de produktene vi lager. Dette gjelder både de metodene vi
bruker og de materialene vi velger til våre båter.
Av den aluminiumen vi bruker til å bygge Buster-båter er 80 % gjenvunnet.
Av en ferdig Buster-båt kan 90 % av materialene resirkuleres eller miljønøytraliseres. Deler i plast og aluminium kan gjenvinnes. Detaljer i tre og finer kan brennes.
Aluminium kan brukes om og om igjen. Alt avkapp og annet spill fra
produskjonen blir sendt til gjenvinning.
Buster-båtenes lange levetid er til glede både for eieren og miljøet.
I konstruksjonen av båtene legger vi vekt på lav vekt og at skroget skal være
lettdrevet. Derfor oppnår Busters båter gode resultater med små motorer.
Det gir også lavt bensinforbruk enten du kjører båten eller har den
på henger bak bilen.

Bekymringsfritt og mangesidig
En Buster-båt trenger du ikke skrubbe, polere eller male. En enkel vask med
ferskvann er alt som skal til. Med en Buster kan du uten å bekymre deg gjøre
strandhugg på holmer og skjær. Du kan laste båten med saker og ting uten
bekymringer om at overflaten blir ødelagt.

BY BUSTER

Buster bygger enkle, robuste og funksjonelle båter med fleksible innredninger.
Bruksområdene til hver enkelt modell er mange. Du kan bruke Buster som
transportbåt til hytta, som vannskibåt og fiskebåt og du kan selvsagt kose deg på
fjorden sammen med familie og venner uten å bekymre deg om båtens ve og vel.

Lengde 6,92 m • Bredde 2,43 m • Motoreffekt 115–200 hp • Antall personer 8

Buster Cabin
Perfekt året rundt

Buster Cabin tar deg dit du skal hele året.

1. Buster Cabin har en rommelig og lys hytte. Lyset slipper inn gjennom de store vinduene, takluken med
tonet glass og bakveggen som har en praktisk og
plassbesparende skyvedør mot cockpiten. Skyvedøren gjør at det er lett å bevege seg om bord. Setene
i kabinen kan med noen håndgrep omgjøres til to
køyer med full liggelengde.

Buster Cabin

3. Buster Cabin kan leveres med en komplett utvendig
styreposisjon. For dem som fisker er det en fordel.
Førerplassen har en god utforming. Store ruter gir fri sikt
rund baut. Rattet er koblet til hydraulisk styring.
På dashbordet er det plass til en 12-tommers kartplotter. Bestiller du NAVI-pakken, blir den montert på
fabrikken. RADAR-pakken er nyttig for dem som kjører
			
når det er mørkt eller tåke.

2. Uteplassen på det store akterdekket kan dekkes av en
praktisk kalesje med ståhøyde. Det øker komforten
når båten brukes på våte eller kalde dager.		
							

Buster Cabin er den perfekte båten for deg som vil mer
med båtlivet ditt enn bare å ferdes på fjorden en
vakker sommerdag. Buster utviklet Cabin for båtentusiaster som gjerne forlenger sesongen til hele året. I den
rommelige kabinen er det god plass til åtte personer
som sitter tørt og godt. I hytta kan to overnatte når det
er behov for det.

Ytelse
45
40

200 hp
Hastighet, knop

150 hp

Selve kabinen er designet for at alle skal ha det godt
om bord. Glasstaket, som er en stor panoramaluke, gjør
det lyst og behagelig under dekk – enten det er kaldt
eller varmt ute. LED-belysningen gir en hyggelig atmosfære i kabinen på kvelds- og nattestid. Sikten er fortreffelig gjennom store panoramaruter og Buster la vekt på
god lydisolering. Cabin ble en av de mest stillegående
båtene til Buster. Belysningen ute er planlagt med
tanke på fisketurer i mørket. Hvis man vil overnatte, kan
setene og benkene med noen enkle håndgrep omgjøres
til køyer med full liggelengde.
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Antall personer
Tabellen over er ingen garanti for at alle båter av samme modell går like fort. Hastighetene som er målt, er
oppnådd i tester. Båtens fart, og spesielt toppfarten, påvirkes av en rekke variabler som for eksempel hvor høye
bølgene er, vindstyrke og -retning, valg av propell, monteringshøyden til motoren, innstillingen av trim og trimplan,
hvor ren bunnen er, antall personer om bord og andre belastninger som bensin, vann og annet utstyr.

Buster Cabin er en båt som tåler tøft vær og grov sjø.
At båten er testet og levert til finske myndigheter sier
mye både om kvaliteten, sjøegenskapene og brukervennligheten. Det nye skroget er forlenget, har fått mer
oppdrift i baugen og skarpere V-bunn. I selve bunnen er
det brukt aluminium som er fem millimeter tykk. Cabin
er en båt som kan kjøres med en rekke forskjellige
motorer med ytelse fra 115 og helt opp til 200 hester.

Buster Cabin

Antall personer
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Belastning

600 kg

Lengde

6,92 m

Bredde

2,43 m

Dypgående

0,35 m

V-bunn

21°

Vekt (uten motor)

1185 kg

Motoreffekt

115–200 hp

Stammelengde

XL

Bensintank

200 l

CE-merke

C

Toppfart cirka

40 knop

Standardutstyr

Ekstrautstyr

Ekstrautstyrspakker

Hydraulisk styring

Låsbare dører forut og akter

Akterkapell

NAVI 7 -pakke

Vinduspusser S & B side

Navigasjonslys

Webasto varmere Airtop 2000 (fabriksmontert)

NAVI 12 -pakke

Fast tank 200 l

Lysmast

Utvendig styreposisjon/mek eller el rig

NAVI Plus -pakke

Trimplan med joystick

Led belysning på dekk, rød kartlampe

Lyskastere 2 stk

RADAR-pakke

Dempende stoler

Batteriboks

Dubbelt batterisystem

COMFORT-pakke

Oppbevaring av fendre forrand

Hovedstrømbryter med automatsikringer

Targabøyle

ENTERTAINMENT-pakke

Plass for tau forrand

Badestige

Gardiner kabin

CANVAS-pakke

Rekker og knapper i rutfritt stål

Brannslukningsapparat

Hjelpemotorbrakett

Takluke

Selvlensende

Kompass

6 personer

Manuell lensepumpe

Monteringsskinner for ekkoloddsvinger

Bord i kabinen

Automatisk lensepumpe

Låspakke

Gulvmapper i kabin

1

2

3

Sete med sengmekanisme
Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 73
• Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboats.com

Lengde 7,10 m • Bredde 2,42 m • Motoreffekt 225–300 hp • Antall personer 7

Buster SuperMagnum
Overlegen kjøremaskin

SuperMagnum er bygd for komfortable
turer i høy fart.

1. Den elegant, røde nattbelysningen ødelegger ikke nattsynet
slik at du kjører tryggere i mørket.
2. Tiltratt, elektronisk gir og gassoverføring og styreservo
(i utstyrspakkene) gjør at du kjører båten med full kontroll
hele tiden. Vipper du rattet opp, har du full kontroll når du
står og kjører båten.

4. Konsollen har god plass til å montere elektronikk og annet
utstyr. Audiosystemet er kompatibelt med det meste, blant
annet iPod, iPhone, iPad og Mp3-spillere.
5. Med den todelte kalesjen får man beskyttet hele cockpiten
både når man er under veis og når båten ligger stille.

Buster SuperMagnum

Fargen på siden av SuperMagnum
Black
Pearl
Metallic
Alternative farger

SuperMagnum er Busters flaggskip. SuperMagnum er
basert på Magnums gjennomførte kvaliteter og sjøegenskaper, men Super-versjonen er forsterket, har et litt
annet skrog og detaljer som er forbedret i innredningen.
SuperMagnum er godkjent for en motor med opp til
300 hester.

White
Pearl
Metallic

3. Store badeplattformer, solid badeleider og håndtak er
komfortable og øker sikkerheten. Du kan låse bensinlokket.

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

Ytelse

SuperMagnum er bygd for å tåle stor motor, høye hastigheter og tung last. Selv når farte er over 50 knop oppfører båten seg forutsigbart og takler bølger på en myk og
behagelig måte. Føreren og kartleseren nyter godt av
ergonomiske utformete offshorestoler som selvsagt er
justerbare og gir god støtte sideveis. Cockpiten er dyp og
trygg, dashbordet oversiktlig og det lærtrukkete tiltrattet
understreker båtens sportslighet og kvalitet.
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Tabellen over er ingen garanti for at alle båter av samme modell går like fort. Hastighetene som er målt, er
oppnådd i tester. Båtens fart, og spesielt toppfarten, påvirkes av en rekke variabler som for eksempel hvor høye
bølgene er, vindstyrke og -retning, valg av propell, monteringshøyden til motoren, innstillingen av trim og trimplan,
hvor ren bunnen er, antall personer om bord og andre belastninger som bensin, vann og annet utstyr.

Buster SuperMagnum

Antall personer
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Belastning

575 kg

Lengde

7,10 m

Bredde

2,42 m

Dypgående

0,36 m

V-bunn

20°

Vekt (uten motor)

1100 kg

Motoreffekt

225–300 hp

Stammelengde

XL

Bensintank

250 l

CE-merke

C

Toppfart cirka

52 knop

Standardutstyr

5
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Rekker og beslag er laget i rustfritt stål. Det understreker at SuperMagnum er noe helt spesielt. Et audiosystem
med høy kvalitet gir opplevleser også når båten ligger
stille. Mange vil gjerne ha en tur med en SuperMagnum.
Som eier er det trygt å vite at Buster Vakt passer på den
når du ikke selv er om bord. Salget i 2013, da
SuperMagnum ble introdusert, var langt høyere enn
Buster hadde forventet. Fart, kvalitet og sjøegenskaper er
noe entusiastene vet å sette pris på. En SuperMagnum
kan skreddersys din smak med forskjellige farger og ditt
behov med masse utstyr.

Ekstrautstyr

Ekstrautstyrspakker

Hydraulisk styring

Navigajsonslys

Havnkalesje

NAVI 7 -pakke

Styrekonsoll med vinduer i glass og
vinduspusser

Lysmast

Wakeboardsrekke til vannskistang

NAVI 12 -pakke

Fast mellomdør

Fusion radio med (Apple/mp3 spiller)

Targabøyle

NAVI Plus -pakke

Stoler 2 stk med stoltrekk

Rød led deksbelysning

Fiskestangholder

CANVAS-pakke, stnd i Norge

Fast tank, 250 l

Batteriboks

Hjelpemotorbrakkett

Trimpaln med joystick

Hovedstrømbryter med automatsikringer

Ekkoloddskinne

Dempende stoler

Badestige

Kompass

Tiltratt

Vannskibøyle

Elektro-hydraulisk servostyring

Comfort-pakke (putesett)

Brannslukningsapparat

Rekke og deksbeslag i rustfritt stål

Regnvannslensende

Låsbare oppbevaringsrum

Manuell lensepumpe

Oppbevaringsboks

Automatisk lensepumpe

Bokser for dregg og tau

Kargjort for ettermontering av
Buster vakt

Oppbevaringsbokser i konsoll

Akterkalesje
Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 73
• Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboats.com

Lengde 6,90 m • Bredde 2,42 m • Motoreffekt 100–225 hp • Antall personer 8

Buster Magnum
Legenden som stadig blir bedre

Buster har forbedret Magnum, men ikke endret båtens DNA.

1. Magnum leveres med to solide, og justerbare stoler med god
sidestøtte.
2. Dørk og trinn med god sklisikring gjør det trygt å bevege seg
om bord.
3. I den lange benken som strekker seg fra baugen til styrekonsollen er det plass til blant annet fiskestenger. Lokket er låsbart.

4. Kalesjen er todelt. Den dekker fører- og passasjersetet eller
hele cockpiten. Kalesjen er solid og den har store lysåpninger. Bak akterbenkens rygg er det garasje som også kan 		
brukes til å oppbevare lange ting.

Fargen på siden av Magnum

5. Solide håndtak og en lang leider på hekken gjør det lett å
komme opp av vannet.

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

Buster Magnum

Alternative farger

Black
Pearl
Metallic

I 1994, da vi lanserte Buster Magnum, mente mange
at båten var for stor, tålte for stor motor og gikk for fort.
Noen mener sikkert fortsatt det, men Magnum ble en
legende som vi ved flere anledninger har oppgradert og
forbedret. 20 år senere er fortsatt Magnum en båt som
får entusiastenes hjerter til å banke litt fortere. Det er
en årsak til at Magnum er den mest solgte båten i sin
modellkategori. Kvaliteten alle vet de kan stole på, den
praktiske innredningen og muligheten for å skreddersy
båten med forskjellig utstyr er andre grunner til at
mange velger Magnum. En Magnum byr på komfortable
turer for opp til åtte personer og den har et skrog som
gir god trygghet og behagelige sjøegenskaper i opp
mot 50 knop.

Ytelse
50

225 hp

150 hp
115 hp

Hastighet, knop

40
200 hp

30
20

Selv om den er stor og potent, er Magnum en båt som
er lett å håndtere og en båt passasjerene føler seg
trygge om bord i. Den høye vindskjermen gir fin ly i
cockpiten. Stuverommene er mange og praktiske.
Kalesjen, som enkelt pakkes bort i en garasje bak
akterbenken, beskytter cockpiten og dem som er om
bord mot vær og vind. Sikten er god takket være
antirefleksmaterialer på dashbordet som minimerer
refleksene.
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Tabellen over er ingen garanti for at alle båter av samme modell går like fort. Hastighetene som er målt, er
oppnådd i tester. Båtens fart, og spesielt toppfarten, påvirkes av en rekke variabler som for eksempel hvor høye
bølgene er, vindstyrke og -retning, valg av propell, monteringshøyden til motoren, innstillingen av trim og trimplan,
hvor ren bunnen er, antall personer om bord og andre belastninger som bensin, vann og annet utstyr.

Buster Magnum

Antall personer

8

Belastning

600 kg

Lengde

6,90 m

Bredde

2,42 m

Dypgående

0,36 m

V-bunn

20°

Vekt (uten motor)

928 kg

Motoreffekt

100–225 hp

Stammelengde

XL

Bensintank

170 l

CE-merke

C

Toppfart cirka

47 knop

Buster Magnum egner seg til det aller meste. Du kan
kjøre fort og langt med båten, du kan dra på fisketur
med den, bedrive vannsport eller ta med venner og
familie på en kosetur. Båten har gode sitteplasser både
foran og bak vindskjermen. De store badeplattformene
og en solid badeleider gjør det lett å bade fra båten.
Fortøyningsgodset stuver du enkelt bort i rommelige
ankerbokser. Det er ikke så rart at nesten 4 000 båtentusiaster i årenes løp har valgt en Magnum.

5
Standardutstyr

1

2

3

Ekstrautstyr

Ekstrautstyrspakker

Hydraulisk styring

Navigajsonslys

Havnekalesje

NAVI 7 -pakke

Vindusruter i glass med vinduspusser

Lanternemast

Vannskibøyle

NAVI 12 -pakke

Fast dør

Batteriboks

Wakeboardsrekke til vannskistang

NAVI Plus -pakke

2 stk offshore-stoler med trekk

Hovedstrømbryter med automatsikringer

Targabøyle

COMFORT-pakke

Fast tank, 170 l

Badestige

Fiskestangholder

CANVAS-pakke

Trimplan med joystick

Brannslukningsapparat

Hjelpemotorbrakett

ENTERTAINMENT-pakke

Dempede stoler

Regnvannslensende

Monteringsskinne for ekkoloddgiver

PERFORMANCE-pakke

Rekker og dekksbeslag i rustfritt stål

Manuell lensepumpe

Kompass

Låsbare oppbevaringsrom

Automatisk lensepumpe

Bord

Sittebenk

Forberedt for Buster Vakt

Låningssett, ennøkkelsystem

Oppbevaringsbenker for dregg og tau

Kalesje

Oppbevaringsbokser i konsoll

Putesett

4
Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 73
• Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboats.com

Lengde 6,35 m • Bredde 2,40 m • Motoreffekt 90–150 hp • Antall personer 7

Buster XXL
Rommelig og elegant

Buster XXL er en pen og påkostet båt
som egner seg for en sportslig familie.

1. XXL har strømlinjeformet design og suverene sjøegenskaper.
2. Med den todelte kalesjen får man beskyttet hele cockpiten
både når man er under veis og når båten ligger stille.
3. Om bord i XXL er det stødige rekker å holde seg fast i og trinn
som er sklisikre også når de er våte.

4. Vannskibøylen (ekstrautstyr) gjør det tryggere og mer
komfortabelt å kjøre vannski. Bøylen fungerer også
som et ekstra håndgrepspunkt. Etter et bad, er det 		
lett å klatre om bord via en solid badeleider og de store
badeplattformene.

Fargen på siden av XXL

Buster XXL

Alternative farger

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

Navnet indikerer at Buster XXL er en stor båt. Det har
sine fordeler. Plassen om bord er generøs med store
stuverom og god plass til syv personer. Men om båten
er stor er den hverken kjedelig eller vanskelig å kjøre.
Linjene er elegante, skroget sjøsterkt og innredningen åpen og skapt for en dag på sjøen med aktiviteter,
moro og hygge.

5. Buster XXL har en rommelig cockpit hvor det er plass til
mange personer og lett å bevege seg rundt. Akterbenken kan
kompletteres med en solseng med pute. Under benken er
det et stor stuverom.

Akterbenken som kan flyttes gir Buster XXL en fleksibel innredning som kan tilpasses til forskjellige bruksområder. Det er god plass på dørken i cockpiten og lett
å bevege seg om bord. Med et bord (ekstrautstyr) blir
cockpiten et sosialt og hyggelig samlingspunkt når
båten ligger i havn eller for anker. XXL er konstruert og
bygd for tøff bruk. Det understrekes av solide rekker og
beslag i rustfritt stål.
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Buster XXL er god å kjøre og trives like godt for full fart
på flatt vann som i høye bølger og mye vind. Velger du
ENTERTAINMENT-pakken kan du nyte din favorittmusikk
mens du er under veis.
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Antall personer
Tabellen over er ingen garanti for at alle båter av samme modell går like fort. Hastighetene som er målt, er
oppnådd i tester. Båtens fart, og spesielt toppfarten, påvirkes av en rekke variabler som for eksempel hvor høye
bølgene er, vindstyrke og -retning, valg av propell, monteringshøyden til motoren, innstillingen av trim og trimplan,
hvor ren bunnen er, antall personer om bord og andre belastninger som bensin, vann og annet utstyr.

Buster XXL

Antall personer

7

Belastning

525 kg

Lengde

6,35 m

Bredde

2,40 m

Dypgående

0,35 m

V-bunn

20°

Vekt (uten motor)

850 kg

Motoreffekt

90–150 hp

Stammelengde

XL

Bensintank

155 l

CE-merke

C

Toppfart cirka

43 knop

Standardutstyr

2

3

4

5

Ekstrautstyr

Ekstrautstyrspakker

Hydraulisk styring

Navigasjonslys

Havnekalesje

Solseng med pute

NAVI 7-pakke

Stykonsoller med vindu i glass og
vinduspusser

Lanternemast

Vannskibøyle

Låsesett

PERFORMANCE-pakke

Fast dør

Batteriboks

Wakeboardrekke til vannskibøyle

Vinduspusser B side

COMFORT-pakke

2 stk offshore-stoler

Hovedstrømbryter med
automatsikringer

Targabøyle

CANVAS-pakke

Fast tank 155 l

Badestige

Motorbrakett for hjelpemotor

ENTERTAINMENT-pakke

Rekker og dekksbeslag i rustfritt stål

Brannslukkningsapparat

Monteringsskinne for ekkoloddgiver

Låsbare oppbevaringsbokser

Regvannslensende

Kompass

Justerbar aktertofte

Automatisk lensepumpe

Bord

Oppbevaring for dregg og tau

Kalesje

Sitteboks 45 l

Oppbevaringsbokseri styrekonsoll

Putesett

Pute til sitteboks

Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 73
• Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboats.com

Lengde 5,94 m • Bredde 2,17 m • Motoreffekt 70–115 hp • Antall personer 7

Buster XL
Drømmebåten

Allrounder med et snev luksus.

1. Sklisikringen forut er god. Sammen med en solid pulpit gjør
det det enkelt og trygt å ta seg i land og om bord. XL har
store fortøyningsbeslag som gjør det enkelt å fortøye. Båten
kan låses fast i den kraftige bøylen.

3. Akter har Buster XL store badeplattformer og rommelige 		
bokser hvor tau, anker og kjetting kan stuves bort.
Tanklokket befinner seg i et av de låsbare rommene på
hekken.

Fargen på siden av XL

2. Den ripesikre vindskjermen av glass beskytter mot vær og
vind. Åpningen mellom konsollene kan lukkes med en todelt
dør.

4. Med den todelte kalesjen som er en del av CANVAS-pakken,
får man beskyttet hele cockpiten både når man er under 		
veis og når båten ligger stille.

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

Buster XL

Alternative farger

Gun Metal
Grey
Metallic

Det anerkjente finske båtbladet Kippari utropte Buster
XL til finnenes drømmebåt nummer én. Det er en
hedersbevisning og en tillit vi er stolte av. Også kunder
over hele Europa vet å verdsette den elegante båten
med praktisk innredning.
Som resten av båtene til Buster er det å velge en XL
et godt valg som vil by på få bekymringer. Båten er
solid, kan ikke synke, den er stabil, har gode sjøegenskaper og masse plass til både passasjerer og oppakning. Sportslige designen og mye utstyr gir XL et snev
av luksus. Den buete vindskjermen i herdet glass med
vindusvisker øker komforten i cockpiten og sørger for
god sikt i dårlig vær. Solide badeplattformer, store oppbevaringsrom og ankerbokser gjør XL til en praktisk og
brukervennlig båt.

Ytelse
45
40

100 hp

35

80 hp
70 hp

Hastighet, knop

115 hp

30
25
20
15
10
5
0

7

6

5

4
3
Antall personer

2

1

Tabellen over er ingen garanti for at alle båter av samme modell går like fort. Hastighetene som er målt, er
oppnådd i tester. Båtens fart, og spesielt toppfarten, påvirkes av en rekke variabler som for eksempel hvor høye
bølgene er, vindstyrke og -retning, valg av propell, monteringshøyden til motoren, innstillingen av trim og trimplan,
hvor ren bunnen er, antall personer om bord og andre belastninger som bensin, vann og annet utstyr.

Buster XL har sine storesøstres fortreffelige egenskaper
med dyp V-bunn samtidig som båten ikke trenger stor
motor for å gi en god kjøreopplevelse. XL har dimensjoner og praktiske løsninger som gjør at den kan brukes
til det meste. Den er godkjent for syv personer og har
fast tank på 100 liter. Du kan frakte familien trygt frem
og tilbake til hytte, reise på badeturer til holmer og
skjær, fiske eller bedrive vannsport med en Buster XL.

Buster XL

Antall personer
Belastning
Lengde

7
525 kg
5,94 m

Bredde

2,17 m

Dypgående

0,3 m

V-bunn

19°

Vekt (uten motor)

600 kg

Motoreffekt

70–115 hp

Stammelengde

L

Bensintank

100 l

CE-merke

C

Toppfart cirka

39 knop

Standardutstyr

Ekstrautstyr

Ekstrautstyrspakker

Hydrauliskstyring

Automatisk lensepumpe

Sitteboks 45 l

Vindusvisker venstre side

NAVI 7 -pakke

Rekke

Regnvannslensende

Pute for sitteboks

Låsesett

ENTERTAINMENT-pakke

Styrekonsoller med vinduer i glass

Forberedt for Buster Vakt

Havnekalesje

Fortøyningstau 3 stk

COMFORT-pakke

Trimplan med joystick
(fabrikksmontert)

CANVAS-pakke

Vinduspusser høyre side
(fabrikksmontert)

Dør

Targabøyle

Rekke i rustfritt stål

Akterkapell

Fiskestangholder

Offshore-stoler med trekk

Putesett

Vannskibøyle

Lanternemast

Wakeboardrekke for vannskibøyle

Brannslukningsapparat

Monteringsskinne for ekkoloddgiver
Kompass
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Hjelpemotorfeste akter
Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 73
• Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboats.com

Lengde 5,65 m • Bredde 2,25 m • Motoreffekt 60–100 hp • Antall personer 7

Buster XLe

Elegant hybrid

Kombinasjonen av aluminiumsskrog og
glassfiberinnredning skaper trygghet og eleganse.

Buster XLe

XLe er den første båten i en ny serie som Buster
utvikler. E-modellene kombinerer de kritikerroste, testvinnende aluminiumsskrogene til Buster med nyutviklete dekk og innredninger som produseres i glassfiber.
XLe har som navnet indikerer samme skrog som Buster
XL. En V-bunn på 19 grader gir myke bevegelser i sjøen.
Stor, fast tank gir båten god rekkevidde og toppfarten
med den største tillatte motoren er nesten 40 knop.
1. En todelt dør mellom konsollene er standard.

XLe er basert på 50 års erfaringer med å utvikle pene
og solide båter med brukervennlige og komfortable innredninger. XLe har solid vindskjerm med fast mellomdør som beskytter passasjerene mot vind, regn og sjøsprøyt. Stuverommene er mange og store. Kalesjen kan
enkelt pakkes bort i en egen garasje.

2. I konsollen passer en 7” kartplotter.
3. Vindruten gir god beskyttlese.
1

4. Puter til benker og seterygger som er skreddersydd for XLe og er
standard. Putene er solide og har fester som er enkle å bruke.
5. Kalesje er ekstrautstyr. Den er lett å pakke sammen og legge
i et spesiallaget trekk.

XLe er det rette valget for dem som setter pris på en
vellykket kombinasjon av pålitelighet, praktiske
løsninger og elegante linjer. Skroget er meget stillegående. XLe fungerer meget bra med en motorpalett som
spenner fra 60–100 hester. Du kan gradere ditt behov
og dine ønsker mellom økonomi og toppfart. Sjøegenskaper i toppklasse er du garantert. Den grå dørken er
selvsagt sklisikker samtidig som den er lett å holde ren.
Beslag i rustfritt stål og mye utstyr som standard gir
deg mange år med båtliv uten bekymringer.

Buster XLe

Antall personer
Belastning
Lengde

7
525 kg
5,65 m

Bredde

2,25 m

Dypgående

0,40 m

V-bunn

19°

Vekt (uten motor)

695 kg

Motoreffekt

60–100 hp

Stammelengde

L

Bensintank

138 l

CE-merke

C

Toppfart cirka

36 knop

Standardutstyr

2

3

4
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Ekstrautstyr

Ekstrautstyrspakker

NAVI 7 -pakke

Hydrauliskstyring

Offshore-stoler med trekk

Brannslukkingsapparat

Havnekalesje

Tiltratt

Akterkalesje med kalesjegarasje

Automatisk lensepumpe

Vannskibøyle

Rekke og deksbeslag i rustfritt stål

Oppbevaringsbokser for dregg og tau Regnvannslensende

Styrekonsller med vindruter i glass

Fast tank på 138 l

Puter

Batteriboks

Dør

Hovedstrømbryter med
automatsikringer

Låsbare oppbevaringsrom

Lanternemast
Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 73
• Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboats.com

Lengde 5,25 m • Bredde 2,01 m • Motoreffekt 50–70 hp • Antall personer 7

Buster X
Selvbyggerbåten

Du bestemmer hvordan din nye X skal innredes.

4. En todelt dør mellom konsollene er standard.

1. Kalesje er ekstrautstyr. Den er lett å pakke sammen og legge
i et spesiallaget trekk.

Fargen på siden av X

5. Stolene på fører- og passasjersiden kan justeres og vendes.
De gir god sidestøtte og er myke og behagelige. Stolene kan
vendes slik at det blir lettere å bevege seg om bord.

2. Båten er romslig og trygg.

Buster X

Alternative farger

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

3. De fleste boksene og benkene om bord kan enkelt løsnes,
fjernes og flyttes. Det gjør båten meget fleksibel. Er det behov
for mye dørkeplass kan man fjerne en eller flere benker og
sette dem igjen på land.

Buster X er den perfekte båten for alle dem som verdsetter et aktivt og mangesidig båtliv. Båten kan leveres
med mange forskjellige innredninger. Med noen enkle
håndgrep kan båtens sittebenker og oppbevaringsbokser fjernes eller flyttes. Det gir deg en fleksibilitet du
ikke finner i mange andre båtmodeller.

*)

*)

Den fleksible innredningen gjør det enkelt å skreddersy
båten til for eksempel fisketurer. En stor, slett dørk gjør
det enkelt å bevege seg om bord og finne fiskemuligheter til mange. I de flyttbare rommene kan du oppbevare
fiskeutstyret. Et skrog med gode sjøegenskaper tar deg
og fiskekompisene dine raskt frem til avsidesliggende
fiskeplasser. Fast bensintank som rommer 100 liter gjør
at du ikke trenger å bekymre deg om rekkevidden.

*) ekstrautstyr
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Buster X leveres med NFB-styring som standard.
Du trenger ikke holde hardt i rattet for å holde båten på
stø kurs. Det øker komforten på lange turer og er også
viktig for sikkerheten. Det er også en dørk med god
sklisikring, de solide rekkene og fornuftig plasserte
håndgrepspunkter.

Tabellen over er ingen garanti for at alle båter av samme modell går like fort. Hastighetene som er målt, er
oppnådd i tester. Båtens fart, og spesielt toppfarten, påvirkes av en rekke variabler som for eksempel hvor høye
bølgene er, vindstyrke og -retning, valg av propell, monteringshøyden til motoren, innstillingen av trim og trimplan,
hvor ren bunnen er, antall personer om bord og andre belastninger som bensin, vann og annet utstyr.

Buster X

Antall personer
Belastning
Lengde

7
525 kg
5,25 m

Bredde

2,01 m

Dypgående

0,3 m

V-bunn

19°

Vekt (uten motor)

480 kg

Motoreffekt

50–70 hp

Stammelengde

L

Bensintank

100 l

CE-merke

C

Toppfart cirka

34 knop

Standardutstyr

1

2

3
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Ekstrautstyr

Ekstrautstyrspakker

NFB-kabelstyring

Lanternemast

Oppevaringsboks

Monteringsskinne for
ekkoloddsgiver

Rekke

Brannslukningsapparat

Sitteboks 45 l

Kompass

COMFORT-pakke

Styrekonsoll med vindu og håndtak

Automatisk lensepumpe

Puter til sitteboks

Låssett

CANVAS-pakke

Dør

Regnvannslensende

Havnekalesje

Trimplan med joystick

Sittebokser i akter

Kalesje

Vannskibøyle

Stoler med trekk

Putesett

Wakeboardrekke til vannskibøyle

Badestige

Oppbevaringsrom for manual

Fast tank på 100 l

Hjelpemotorbrakett akter

Batteriboks
Hovedstrømbryter med
automatsikringer
Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 73
• Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboats.com

NAVI 7 -pakke

Lengde 5,04 m • Bredde 1,98 m • Motoreffekt 40–60 hp • Antall personer 6

Buster Lx

Nordens mest populære

Buster Lx er utstyrt som en stor båt og former seg
etter dine behov og ditt båtliv.

1. Det er lett og trygt å gå i land eller om bord takket være god
sklisikring og en rekke til å holde seg fast i. Fortøyningsbeslagene er solide. Brannslukker inngår i standardutstyret.

4. Fast drivstofftank på 53 liter är standard.

Fargen på siden av Lx

5. Døren mellom de to konsollene gjør at det ikke blir trekk, 		
sjøsprøyt eller regn i den aktre delen av cockpiten.

2. Kalesjen (ekstrautstyr) gjør cockpiten lun og tørr. Den beskytter også innredningen når båten ligger stille. Kalesjen er lett å
pakke sammen og stuves bort.

Buster Lx

Alternative farger

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

Buster Lx er utviklet for deg som trives på sjøen og har
et aktivt båtliv. Båten er godkjent forseks personer. Den
leveres med komfortable, separate seter på fører- og
passasjersiden og har en fast tank som gir meget god
rekkevidde. Med en stilig Black Satin-farge er Lx en
modell som skiller seg ut.

3. Lx er mangfoldig.

Lx er en modell som både er økonomisk i drift og komfortabel å kjøre. Den egner seg for alle som trenger en
praktisk, pen og pålitelig båt med gode sjøegenskaper.
Båten har rommelige stuverom og god plass til seks
personer i cockpiten. Fast dør mellom konsollene øker
trivselen om bord. Med CANVAS-pakken får du en
fullverdig kalesje som både øker komforten og bruksmulighetene.
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Tabellen over er ingen garanti for at alle båter av samme modell går like fort. Hastighetene som er målt, er
oppnådd i tester. Båtens fart, og spesielt toppfarten, påvirkes av en rekke variabler som for eksempel hvor høye
bølgene er, vindstyrke og -retning, valg av propell, monteringshøyden til motoren, innstillingen av trim og trimplan,
hvor ren bunnen er, antall personer om bord og andre belastninger som bensin, vann og annet utstyr.

Buster Lx er en sporty båt som byr på alt det du ønsker
deg av en fornuftig landstedsmodell, blant annet fast
bensintank. Den er god å kjøre, også på lange turer.
Trygg, også på kvelds- og nattetid takket være den
rundtlysende lanternen som er standard. Når du forlater båten, trenger du ikke bekymre deg om at det kan
komme regn fordi Buster Lx er selvdrenerende. Det er
ikke til å undres over at Buster Lx er blitt en publikumsfavoritt og kommersiell suksess.

Buster Lx

Antall passasjerer

6

Belastning
Lengde

450 kg
5,04 m

Bredde

1,98 m

Dypgående

0,29 m

Skrog V-form

16°

Vekt (uten motor)

415 kg

Anbefalt motor

40–60 hp

Motor stammelengde

L

Bensintank

53 l

CE-kategori

C

Toppfart

31 knop

Standardutstyr

Ekstrautstyr

Ekstrautstyrspakker

NFB-kabelstyring

Lanternemast

Sitteboks 45 l

Kompass

NAVI 5 -pakke

Rekke

Batteriboks

Pute til sitteboks

Låssett

COMFORT-pakke

Styrekonsoll og venstre konsoll

Hovedstrømbryter med
automatsikringer

Baugrekkverk, høyre

Fortøynigstau 3 stk

CANVAS-pakke

Brannslukningsapparat

Dør

Havnekalesje

Hjelpemotorbrakett

2 stk stoler med trekk

Kalesje

Vannskibøyle

Badestige

Putesett

Monteringsskinne for ekkolodd

Fast tank på 53 l
Regnvannslensende
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4

Automatisk lensepumpe
Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 73
• Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboats.com

Lengde 5,04 m • Bredde 1,98 m • Motoreffekt 30–50 hp • Antall personer 6

Buster L
En tøff favoritt

Plass, fleksibilitet og økonomi har gjort Buster L
til en nordisk favoritt.

1. Boksene foran konsollen er både benker og stuverom. De kan
enkelt fjernes slik at det blir mer plass å bevege seg på eller
laste ting om bord.
2. En lyst, elegant og solid kalesje kan leveres som ekstrautstyr.
Den beskytter hele cockpiten og er lett å pakke sammen.

4. Buster L er en stabil båt som er lett å manøvrere. Båten har
gode sjøegenskaper. Den akselererer kjapt og planer lett. 		
Selv med seks personer om bord er toppfarten godt over
20 knop. Solide rekker og håndgrepspunkter gjør det trygt å
være om bord.

Buster L

Fargen på siden av L
Navy
Blue
Satin

L1

Alternative farger

3. Man kan få en lunere og mer behagelig cockpit med døren
mellom konsollene. Den leveres som en del av CANVASpakken.

L2

Buster L viser at Buster mer enn mange andre produsenter tar båtbrukernes ønsker og behov på alvor.
Buster L er nemlig ikke en, men to båter. Du kan
velge mellom en båt med to sidemonterte konsoller
eller en båt med sentermontert konsoll. Båten har også
en innredning som du kan justere og tilapsse til forkjellige båtturer – enten du skal kose deg med familien
eller dra ut for å fange storfiskene.

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

Buster L med to konsoller er komfortvarianten. Dør mellom konsollene og kalesje kan leveres som ekstrautstyr. Da kan tre personer ferdes tørt og lunt på lange
turer. Velger du båten med sentermontert konsoll, får du
en mer sportslig variant med god plass på dørken. Men
om behovene endrer seg, fortvil ikke. Modellen med
senterkonsoll kan enkelt oppgraderes til en dobbeltkonsollmodell. Buster tenker både nå og i fremtiden på
kundene sine.
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Antall personer
Tabellen over er ingen garanti for at alle båter av samme modell går like fort. Hastighetene som er målt, er
oppnådd i tester. Båtens fart, og spesielt toppfarten, påvirkes av en rekke variabler som for eksempel hvor høye
bølgene er, vindstyrke og -retning, valg av propell, monteringshøyden til motoren, innstillingen av trim og trimplan,
hvor ren bunnen er, antall personer om bord og andre belastninger som bensin, vann og annet utstyr.

Det er ikke bare konsolløsningen som kan endres og
justeres. Sittebenker og stuvebokser kan enkelt flyttes
eller fjernes. Det gjør Buster L til et solid Columbi egg.
Den ene dagen, når du skal på øytur, kan du ha sitteplasser til seks personer om bord. Neste dag kan du
ha en båt som er skreddersydd transport av materialer.
Dagen etter er det kanskje en fisketur med god plass
på dørken som frister. Alt er mulig med en Buster L.

Buster L

Antall personer

6

Belastning
Lengde

450 kg
5,04 m

Bredde

1,98 m

Dypgående

0,29 m

V-bunn

16°

Vekt (uten motor)

340 kg (L1) 370 kg (L2)

Motoreffekt

30–50 hp

Stammelengde

L

CE-merke

C

Toppfart cirka

29 knop

Standardutstyr

1

2

3

4

Ekstrautstyrspakker

Ekstrautstyr

Kabelstyring

Lanternemast

Venstre konsoll og vindusrute (L1)

Monteringsskinne til ekkoloddgiver

NAVI 5 -pakke

Rekke

Brannsluknigsapparat

Sitteboks 45 l

Kompass

COMFORT-pakke

Håndtak styrekonsoll

Automatisk lensepumpe

Putesett sitteboks

Låssett

CANVAS-pakke

Styrekonsoll med vindusruter

Regnvannslensende

Pute bakbenk

Fortøyningstau 3 stk.

Sitteboks 45 l

Pute ryggstøe

Puter (L2)

Venstre styrekonsoll (L2)

Baugrekkverk, høyre

Havnkalesje (L2)

Badestige

Dør (L2)

Batteriboks

Akterkalesje inkl. Trekk

Hovedstrømbryter med
automatsikringer

Vannskibøyle
Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 73
• Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboats.com

Lengde 5,1 m • Bredde 2,05 m • Motoreffekt 50–70 hp • Antall personer 6

Buster Le

Kompromissløs ytelse
og estetikk

En helt ny E-serie basert på Buster L!

Buster Le

*)
*) ekstrautstyr

1. Buster Le har store og mange oppbevaringsrom. Døren mellom
styrekonsollene er standard. Den mørke dørken er nekel å holde rent
og sklisikker.
2. Oppbevaringsboksene akter har låsbare rom. Bakbenken har flotte 		
puter.

1

3. Både fører og pasasjerer sitter bekvemt i ergonomformede stoler. 		
Fremdelen av stolen kan vippes opp til en offshore posisjon.
4. Bak finnes det oppbevaringsbokser for tau og de fungerer som en 		
trapp når du stiger om bord. Bensinpåfyllingen er sikkert plassert
under styrbord luke akter.
5. Kalesje er standard og kan anpasses etter vær og vind.

6

Belastning
Lengde

480 kg
5,1 m

Bredde

2,05 m

Dypgående

0,3 m

V-bunn

16°

Vekt (uten motor)

480 kg

Motoreffekt

50–70 hp

Stammelengde

L

Bensintank

56 l

CE-merke

C

Toppfart cirka

32 knop

Standardutstyr

2

3

4

5

Vi valgte en grå dørk med god sklisikring av praktiske
årsaker. Den er lett å holde rent enten du er ute å
fisker eller på en sandstrand med barna. Den solide
vindskjermen som er trukket i en bue mot hekken
beskytter passasjerene. Åpningen mellom konsollene
kan du stenge med en solid og stødig dør. Kalesjen har
sin faste plass i en egne garasje når den ikke er i bruk.
Sittebenkene og oppbevaringsboksene er som på mange andre Buster-modeller løse. Det gir deg fleksibilitet
og et mangesidig bruksområde selv om båten ikke er
mer enn 5,1 meter lang. Buster tar ditt båtliv på alvor.
Vi holder fast ved vårt motto hver gang en ny modell
utvikles. Velger du en Buster Le velger du ikke bar en
praktisk, pen og solid båt, men også en båt som vil gi
deg får bekymringer. Båten har et solid skrog med gode
sjøegenskaper som er godt støydempet, den er lett, kan
frakte seks personer og har fast bensintank som rommer hele 56 liter. Rekkevidden er intet problem. Velger
du den største motoren Buster Le er godkjent for får du
også en rask og livlig båt.

Buster Le

Antall personer

Basisen er det gjennomprøvde favorittskroget til
Buster L. Det har vi kombinert med en praktisk, forseggjort og lettstelt innredning i glassfiber. Vi vet at mange
ønsker seg denne kombinasjonen, ikke minst dem som
er opptatt av båtens estetikk. De får en båt som tåler
røff behandling, kan trekkes på land uten å gå i stykker
og et skrog som ikke trenger nevneverdig vedlikehold.
Glassfiberdekket med konsoller, dørk, stuverom og andre detaljer gjør at båten fremstår som moderne, pen
og påkostet. Buster har erfaring og økonomisk styrke
som gjør at vi kan kaste oss enda hardere inn i kampen om kundene i femmeterssegmentet.

Ekstrautstyr

Ekstrautstyrspakker

NAVI 7 -pakke

NFB-kabelstyring

Dør

Hovedstrømbryter med
automatsikringer

Sitteboks

Rekke i rustfritt stål

Låsbare oppbevaringsrom

Lanternemast

Pute til sitteboks

Grå duk

Stoler med trekk

Brannslukningsapparat

Vannskibøyle

Kalesje

Putesett

Lensepumpe

Kalesjegarasje

Oppbevaringsbokser for tau

Regnvannslensende

Styrekonsoll

Badestige

Venstre konsoll

Fast tank på 53 l

Rekke i rustfritt stål

Batteriboks
Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 73
• Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboats.com

Lengde 4,60 m • Bredde 1,86 m • Motoreffekt 30–40 hp • Antall personer 5

Buster M
En enkel,
rommelig familiebåt
M for mange funksjoner og
bruksområder.

1. En rommelig cockpit omkranset av en solid rekke, god sklisikring på fordekket og sidetrinnene gjør Buster M til en trygg
båt.
2. Buster M er en båt som er lett å kjøre. Den planer lett og går
stabilt og harmonisk. Båten har alt du trenger for trygge og
hyggelige dager på vannet.

5. Buster M kan leveres i mange forskjellige konfigurasjoner.
Velger du M1 er den lange oppbevaringsboksen som rommer
for eksempel fiskestenger standard. M2 kan leveres med denne boksen som ekstrautstyr. Boksen foran konsollen er
standard på M1 och option på M2.

Buster M

Fargen på siden av M
Sea Blue
Fargene presenteres her så godt
gjengitt som det trykkteknisk
er mulig.

M1

3. Mellomdør mellom konsollene finnes som extrautstyr for M2.
4. Modellen med to sidemonterte konsoller kan
leveres med kalesje. Den er lett å sette opp,
dekker den aktre delen av cockpiten og pakkes
enkelt sammen og stuves bak akterbenken.

M2
Setet/kassen for fiskestenger på bildet leveres som ekstrautstyr både til M-modellen med én konsoll og med
to konsoller.

Ytelse
35

40 hp

30
30 hp
Hastighet, knop

25

15
10

0
5

4

3
Antall personer

2

1

Tabellen over er ingen garanti for at alle båter av samme modell går like fort. Hastighetene som er målt, er
oppnådd i tester. Båtens fart, og spesielt toppfarten, påvirkes av en rekke variabler som for eksempel hvor høye
bølgene er, vindstyrke og -retning, valg av propell, monteringshøyden til motoren, innstillingen av trim og trimplan,
hvor ren bunnen er, antall personer om bord og andre belastninger som bensin, vann og annet utstyr.

Buster M kan leveres med to konsoller. Mellom konsollene kan du bestille en dør. Den solide vindskjermen,
døren og eventuelt også kalesje gjør at tre personer
har det trivelig, tørt og lunt på akterbenken. Det stabile
skroget gir god komfort når du er underveis. De som vil
bruke Buster M til vannsport, kan bestille en bøyle som
gjør det enklere og tryggere å taue en vannski- eller
wakeboard-løper.

Buster M

Antall personer
Belastning
Lengde

5
375 kg
4,60 m

Bredde

1,86 m

Dypgående

0,19 m

V-bunn

17,5°

Vekt (uten motor)

303 kg

Motoreffekt

30–40 hp

Stammelengde

L

CE-merke

C

Toppfart cirka

29 knop

Standardutstyr

2

Buster M leveres med mye standardutstyr fra fabrikken.
I tillegg kan du velge ekstrautstyr som blir fabrikkmontert. Du trenger ikke å finne ut hvilket utstyr som egner
seg best og du trenger ikke bekymre deg om at utstyret
virker. På dashbordet er det plass til både instrumenter
og kompass. M er den minste modellen som kan leveres
med fabrikkmontert kartplotter. Vil du ha mer oppbevaringsplass, kan båten leveres med ekstra sitte- og oppbevaringsboks foran konsollen.

20

5

1

Buster M er en av de mest ukompliserte og brukervennlige familiebåtene på markedet. Båten er godkjent for
fem personer. Det betyr at den rommer hele familien når
man skal på øyturer. Like godt egner båten seg til fisketurer. Dette, sammen med god driftsøkonomi og et solid
skrog, gjør Buster M til en mangesidig og sikker vinner i
klassen for familiebåter.

3

4

5

Ekstrautstyrspakker

Ekstrautstyr

Kabelstyring

Lanternemast

Dør (M2)

Akterkalesje (M2)

NAVI 5 -pakke

Rekke

Brannslukningsapparat

Venstre konsoll inkl vindusrute (M1)

Vannskibøyle

COMFORT-pakke

Styrekonsoll med vindusrute

Badestige

Sitteboks 45 l

Monteringsskinne for ekkoloddgiver

CANVAS-pakke (M2)

Venstre styrekonsoll med rute (M2)

Automatisk lensepumpe

Pute sitteboks

Kompass

Sitteboks 45 l (M2)

Batteriboks

Putesett

Låssett

Sitteboks (M1)

Hovedstrømsbryter med
automatsikringer

Pute til bakbenk

Fortøyningstau 3 stk

Plass for 2 stk fuletanker

Regnvannlensende

Ryggstø

Sitteboks 45 l (M1)

Havnekalesje
Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 73
• Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboats.com

Lengde 4,58 m • Bredde 1,88 m • Motoreffekt 20–30 hp • Antall personer 4

Buster S, Scc
Slitesterkt sommermoro
To modeller til transport, fiske og moro.

1. Med sentermontert konsoll har føreren alltid god kontroll.
Konsollen er laget slik at man både kan stå og sitte og
kjøre båten. Konsollen har plass for montering av ekstrautstyr
som kompass og kartplotter. Foran konsollen er det en sittebenk som rommer 45 liter.

Buster S, Scc

3. Båten er stabil og har god bæring til fire personer.
4. Konsollen har vindskjerm som gir føreren beskyttelse mot
vind og sjøsprøyt. Båten er lett å håndtere og går godt i sjøen.

S

2. Havnekalesjen (ekstrautstyr) beskytter båten mot regn når
den ligger stille.

Scc
Ytelse
30

30 hp

25
Hastighet, knop

20 hp

Buster har optimert designen for at disse to modellene
skal føles stabile og gi en god kjøreopplevelse med
små motorer. Båtene har imidlertid også en V-formet
bunn som gjør dem komfortable i sjøen. For deg som
vil fiske med garn er det greit å vite at du kan ro en
S-Buster.
Begge de to modellene er rommelige. For deg som trekker båten på land er det en fordel at båtene er lette
selv om de kan ha fire personer om bord. Scc leveres
med midtmontert styrekonsoll. Det gjør at du kan stå
og styre båten – en fordel når det er bølger. S-modellen
med sidemontert konsoll og en praktisk midttofte og er
en klar vinner for dem som liker å fiske.
Buster S og Scc er båter du kan bruke selv i dårlig vær.
Begge kan kjøres med kalesje. Vil du øke komforten
om bord, kan det lønne seg og bestille COMFORT-pakken med pene og gode puter til sitteplassene om bord.
Låsbare stuverom gjør at du trygt kan la det utstyret du
bruker til daglig ligge igjen om bord.

20
15
10
5
0
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3

2
Antall personer

1

Tabellen over er ingen garanti for at alle båter av samme modell går like fort. Hastighetene som er målt, er
oppnådd i tester. Båtens fart, og spesielt toppfarten, påvirkes av en rekke variabler som for eksempel hvor høye
bølgene er, vindstyrke og -retning, valg av propell, monteringshøyden til motoren, innstillingen av trim og trimplan,
hvor ren bunnen er, antall personer om bord og andre belastninger som bensin, vann og annet utstyr.

Buster S

1

2

3

4

Antall personer
Belastning
Lengde

4
300 kg
4,58 m

Bredde

1,88 m

Dypgående

0,19 m

V-bunn
Vekt (uten motor)

15°
259 kg (S), 280 kg (Scc)

Motoreffekt

20–30 hp

Stammelengde

L

CE-merke

C

Toppfart cirka

25 knop

Standardutstyr

Ekstrautstyr

Styrekonsoll med rute og håndtak

Pute sete

Rekke

Pute baksete

Plass for fueltank

Pute ryggstø

Kabelstyring

Pute benk forrand

Midtkonsoll med rute (Scc)

Pute midtbenk

Sitteboks 45 l

Havnekalesje (S)

Batteriboks

Kompass

Hovedstrømbryter med automatsikringer

Låsset

Lanternemast

Fortøyningstau 3 stk

Automatisk lensepumpe

Havnekalesje (SCC)

Midtbenk (S)

Monteringsskinne for ekkoloddgiver
Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 73
• Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboats.com

Lengde 4,15 m • Bredde 1,65 m • Motoreffekt 6–20 hp • Antall personer 4

Robuste lettvektere

Lette, solide, siker, enkle å vedlikeholde og med god plass.

Buster XS, XSr

Buster XS, XSr

XS

BUSTER XS

XSr

BUSTER XSr

Ytelse
30
20 hp
Hastighet, knop

Buster XS og Buster XSr er båter for de nære farvannene som du trygt kan overlate til en nybegynner. Begge er
lett å kjøre, manøvrere og legge til med. Det solide skroget blir ikke ødelagt om du skulle være uheldig og ”bulke i brygga”. Sklisikringen om bord er god og passasjerene har håndtak de kan bruke når dere er under veis.
Sitteplassene er belagt med et komfortabelt, vannavisende skummateriale. Stuverommene er låsbare. Det du vil
la ligge om bord kan du ha ombord til den neste turen
du skal ut på.
Buster XS eller XSr er en ukomplisert og solid bruksbåt.
Den er lett å håndtere og lett å ta med seg. Båten veier ikke mer enn 160 kilo. Det gjør at du kan fraktet den
på en tilhenger uten bremser. Da kan Busters X-modeller
fraktes akkurat dit du vil på slep bak alle vanlige biler.

25

15 hp

Buster XS leveres i to versjoner. XS er den perfekte båten for deg som trenger plass ofte er ute og fisker og ikke
kjører så langt hver dag. Vil du ha mer kjørekomfort, bør
du se nærmere på XSr som har sidemontert styrekonsoll med ratt og opplegg for fjernkontroll. Begge båtene
er godkjent for fire personer og leveres med feste for åregafler.

20
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Antall personer

1

Tabellen over er ingen garanti for at alle båter av samme modell går like fort. Hastighetene som er målt, er
oppnådd i tester. Båtens fart, og spesielt toppfarten, påvirkes av en rekke variabler som for eksempel hvor høye
bølgene er, vindstyrke og -retning, valg av propell, monteringshøyden til motoren, innstillingen av trim og trimplan,
hvor ren bunnen er, antall personer om bord og andre belastninger som bensin, vann og annet utstyr.

Buster XS

1. Toftene er gode passasjerplasser. Komforten øker i og med at
de er belagte med termoplast.
2. Forut er det god sklisikring. Det gjør det lett å ta seg om bord
og på land.
3. Buster XSr har konsoll og førerplassen på aktertoften. XS er en
åpen modell uten konsoll. Begge er godkjente for fire personer.

1

2

Antall personer
Belastning
Lengde

4
300 kg
4,15 m

Bredde

1,65 m

Dypgående

0,18 m

V-bunn

10°

Vekt (uten motor)

161 kg (XS), 166 kg (XSr)

Motoreffekt

6–20 hp

Stammelengde

XS: S eller L, XSr: L

CE-merke

D

Toppfart cirka

24 knop

Standardutstyr

Ekstrautstyr

Kabelstyring (XSr)

Styrekonsoll inkl. rute, styrekabel, ratt og styrekabel

Låssett

Styrekonsoll (XSr)

Bakrekke

Fortøyningstau 3 stk

Plass for bensintank

Siderrekker

Vindrute

Manuell lensepumpe

Kjørekalesje/havnekalesje

Automatisk lensepumpe

Adapter for lang motorrigg (XS)
Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 73
• Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboats.com

Lengde 3,88 m • Bredde 1,49 m • Motoreffekt 2–8 hp • Antall personer 3

Buster Mini

Selv om den er liten og lett er den en ekte Buster, bygd i de samme
materialene og med den samme perfeksjonismen som de større
Buster-modellene. Alle kan prøve å være skipper om bord i en Mini.
Den er lett og ro og kan kjøres for motor, enten du velger en elektrisk
motor eller en liten firetakter. Mini veier ikke mer enn 100 kilo. Om høsten trekker du den opp og legger den med bunnen i været på stranden.
Aluminium tåler vær og vind året rundt.

1

2

En Buster Mini har mange bruksområder. Du kan bruke den i saltvann
og ferskvann og du kan bruke den til transport, til fiske og som slepejolle eller jollen du ror ut med til en større båt som ligger i bøye.
Regnvann om bord blir du enkelt kvitt takket være den unike Easy Bailventilen som Buster har utviklet. Når båten planer, vrir du ganske enkelt
på håndtaket til Easy Bail-ventilen og vannet suges ut av båten. Buster
Mini er det beste, bekymringsfrie valget for dem er på jakt etter en lettrodd motorbåt som tåler det aller meste.
Mini-modellen er liten, men den er godkjent for tre personer. Om bord
er det god plass til passasjer, bagasje og utstyr. Toftene med pålimte
puter i vannavvisende skumplast er standard. Buster utviklet Mini for
at det skulle være en båt som er lett og stabil for dem som ofte bruker
årer, for eksempel når de setter garn. Vekten gjør at en Mini enkelt kan
fraktes på en liten, ubremset tilhenger bak nær sagt en hver bil.

Ytelse
18
8 hp
15

4

Hastighet, knop

3

6 hp

1. Mini planer lett med en firetakter på 8 hp. Båten er også god og ro
og den kan kjøres med en elektrisk utenbordsmotor.
2. Termoplasten på toftene er vannavisende, behagelige å sitte på og
lette å holde rene.

12
9
6
3
0
3

3. Når båten kjøres i plan, suges regnvann ut via den geniale
Easy Bail ventilen.
4. Tillvalstips: din Buster-återförsäljare tillhandahåller en monterbar
motorställning som möjliggör användning av en utombordsmotor
med kort rigg.

2
Antall personer

1

Tabellen over er ingen garanti for at alle båter av samme modell går like fort. Hastighetene som er målt, er
oppnådd i tester. Båtens fart, og spesielt toppfarten, påvirkes av en rekke variabler som for eksempel hvor høye
bølgene er, vindstyrke og -retning, valg av propell, monteringshøyden til motoren, innstillingen av trim og trimplan,
hvor ren bunnen er, antall personer om bord og andre belastninger som bensin, vann og annet utstyr.

Buster Mini

5. Buster Mini er bygd etter strenge spesifikasjoner og med den
samme kvaliteten som resten av båtene i utvalget til Buster.

Antall personer

3

Belastning

225 kg

Lengde

3,88 m

Bredde

1,49 m

Dypgående

0,18 m

V-bunn

10°

Vekt (uten motor)

111 kg

Motoreffekt

2–8 hp

Stammelengde

L

CE-merke

D

Toppfart cirka

17 knop

Standardutstyr

Ekstrautstyr

Årefeste

Årer og åregafler

Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 73
• Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboats.com

5

Optimalisert minimalise

Buster Mini er en Buster for familiens minste.

Lengde 7,10 m • Bredde 2,42 m • Motoreffekt 150–250 hp • Antall personer 6

Buster Magnum Pro

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

1. Benken i forkant av konsollen har plass til to personer.
Under benken er det et rommelig stuverom til større 		
ting.

3. Vindskjermen er laget av ripesikkert, herdet glass.
Kompass og Garmin kartplotter med 12-tommers skjerm er en
del av standardutstyret.

2. Store badeplattformer med god sklisikring gjør det lett å
jobbe akter og nærme vannet. Badeleideren er lang og enkel
å vippe ned. Solide håndtak gjør det lett å ta seg om bord i
båten igjen. Akter har båten også store stuverom til fortøyningsutstyr. Lokket til bensintanken er montert i et av
stuverommene som er låsbart.

4. Magnum Pro er utstyrt med ekstra beskyttelse av førerplassen.
Selv om linjene er lave og elegante har den en fribordshøyde
på hele 90 centimeter. På targabøylen kan man montere
antenner og annet utstyr.

Buster Magnum Pro

Fargen på siden av Magnum Pro
Night Black Matt
Fargene presenteres her så godt gjengitt som det trykkteknisk er mulig.

Buster utviklet Pro-versjonen for at den skulle tilfredsstille de aller mest krevende båtbrukerne – de som kjører langt og tøft året rundt, som trenger stuverom men
også skal ha plass til å bevege seg om bord.
Skroglengden og en dyp V-bunn gir myke og forutsigbare bevegelser i grov sjø. Førerposisjonen midt i båten
er godt beskyttet mot vær og vind. Med elektrohydraulisk styreservo (ekstrautstyr) har føreren full kontroll.
Den store bensintanken gjør at du kan kjøre langt,
240 nautiske mil*, før en marina må dukke opp i
horisonten.

Ytelse
60
250 hp

150 hp

50
Hastighet, knop

225 hp

40

Magnum Pro er utviklet med tanke på at båten skal
brukes under krevende forhold og at båten ikke skal
være en begrensning for de oppdragene som må utføres. Forutsigbare sjøegenskaper, sikkerhet og praktiske
løsninger har stått i fokus. Det er plass til å bevege seg
på begge sider av akterbenken. Den solide targabøylen
gjør det mulig å montere antenner, søkelys og annet
utstyr. Dashbordet er stort og rommer blant annet en
12-tommers flush montert kartplotter. Førerposisjonen
er beskyttet av en høy vindskjerm i herdet glass som
ikke ripes opp av vindusviskeren.
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Antall personer
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Tabellen over er ingen garanti for at alle båter av samme modell går like fort. Hastighetene som er målt, er
oppnådd i tester. Båtens fart, og spesielt toppfarten, påvirkes av en rekke variabler som for eksempel hvor høye
bølgene er, vindstyrke og -retning, valg av propell, monteringshøyden til motoren, innstillingen av trim og trimplan,
hvor ren bunnen er, antall personer om bord og andre belastninger som bensin, vann og annet utstyr.

Buster Magnum Pro

Antall personer

6

Belastning

450 kg

Lengde

7,10 m

Bredde

2,42 m

Dypgående

0,36 m

V-bunn

20°

Vekt (uten motor)

1045 kg

Motoreffekt

150–250 hp

Stammelengde

XL

Bensintank

250 l

CE-merke

C

Toppfart cirka

48 knop

Standardutstyr

1

2

3

4

* Forutsetninger: 150 hk motor, 250 liter bensin, 10 % reserve,
forbruk pr nautisk mil 0,9 liter.

Ekstrautstyr

Ekstrautstyrspakker

Navi 12 -pakke

Fast tank på 250 l

Putesett

NAVI Plus -pakke

Hydraulisk styring

Trimplan med joystick

Konsolltrekk

RADAR-pakke

Rekke og dekkbeslag i rustfritt stål

Batteriboks

Vannskibøyle

Midtkonsoll i aluminium med vindusrute
i glass

Hovedstrømbryter med automatsikringer

Wakeboarrekke til Vannskibøyle

Vinduspusser

Navigasjonslys

Monteringsskinne for ekoloddgivers

Sitteplass forrad styrekonsoll

Kompass

Hjelpemotorbrakett bak

Dempende førerstoler

Lanternemast

Elektro-hydraulisk servostyring

Sidedøre til konsollen

Brannslukninsapparat

Tiltratt

Oppbevaringslomme i dører

Manuell lensepumpe

Låssett

Offshore-stoler med trekk

Automatisk lensepumpe

Multi-funksjonssete

Kalesje

Regnvannslensende

Håndtak for pasasjer

Forberedt for Buster Vakt
Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 73
• Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboats.com

Lengde 5,94 m • Bredde 2,17 m • Motoreffekt 70–115 hp • Antall personer 7

Buster XL Pro

Profesjonell glede

Buster XL Pro er en profesjonell arbeidshest og en
fornuftig fritidsbåt.

1. Den stødige konsollen i aluminium kan monteres i midten
eller på styrbord side. Det bestemmer man når man bestiller
båten.
2. Kalesjen er nyttig ekstrautstyr som forlenger sesongen og
beskytter båten.

4. Benken akter er todelt. Delene kan felles ned eller opp.
Benkene er behagelige sitteplasser for passasjerene. Når de
felles ned, blir det bedre plass på dørken. Båten har solide og
store badeplattformer med leider og håndtak. Påfyllingsstussen
for bensin befinner seg under et låsbart lokk over en av
stuverommene akter.
5. Båten til fiskeguiden Kalle Paavola har mye utstyr montert.

3. Det er enkelt å montere ekstrautstyr i konsollen som har
antirefleksmaling på toppen. Det er god plass til å føre
kabler frem til konsollen.

Buster XL Pro

Fargen på siden av XL Pro
Night Black
Matt
Fargene presenteres her
så godt gjengitt som det
trykkteknisk er mulig.

SC

Aktive fisker setter pris på den gode plassen og de
fornuftige detaljene om bord. Dykkere liker den slette
dørken og de store badeplattformene. I kombinasjon
med et godt skrog, solide løsninger og fleksibilitet ved
valg av motor er XL Pro manges favorittbåt. Du trenger
ikke være profesjonell bruker for å ha glede av en profesjonell båt.

CC

Ytelse
45
40

100 hp

35

80 hp
70 hp

Hastighet, knop

115 hp

Når du velger en XL Pro kan du velge mellom to cockpitløsninger. SC har en enkel, sidemontert konsoll. Det
gir optimal plass på dørken om bord. CC er båten med
sentermontert konsoll. De som kjører langt og ofte er
alene om bord vil kanskje fortrekke denne løsningen.
Foran konsollen har begge modellene en stor stuveboks
som selvsagt er låsbar. XL Pro ble utviklet og skreddersydd dem som ofte er ute og fisker. På den doble
akterrekken i rustfritt stål er det god plass til å feste
stengene. Aluminiumsdørken har god sklisikring og hele
båten er dimensjonert for å tåle tøffe utfordringer.
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Tabellen over er ingen garanti for at alle båter av samme modell går like fort. Hastighetene som er målt, er
oppnådd i tester. Båtens fart, og spesielt toppfarten, påvirkes av en rekke variabler som for eksempel hvor høye
bølgene er, vindstyrke og -retning, valg av propell, monteringshøyden til motoren, innstillingen av trim og trimplan,
hvor ren bunnen er, antall personer om bord og andre belastninger som bensin, vann og annet utstyr.

Denne Pro-modellen ble utviklet med tanke på at det
skulle være lett å bevege seg om bord, lett å laste
båten opp og lett å fiske fra den. Den slitesterke dørken i aluminium tåler det meste. Akterbenken kan felles
ned når ikke passasjerer skal sitte der. Dørken blir rommeligere og det gjør det lett å fiske fra båten. Manøvrering og kjøring er en lek takket være hydraulisk styring
som er standard.

Buster XL Pro

3

Antall personer

7

Belastning

525 kg

Lengde

5,94 m

Bredde

2,17 m

Dypgående

0,3 m

V-bunn

19°

Vekt (uten motor)

590 kg

Motoreffekt

70–115 hp

Stammelengde

L

Bensintank

100 l

CE-merke

C

Toppfart cirka

39 knop

Standardutstyr

1

2

4

5

Ekstrautstyr

Ekstrautstyrspakker

Hydraulisk styring

Navigasjonslys

Putesett

NAVI 7 -pakke

Rekke of dekksbeslag i rustfritt stål

Brannslukningsapparat

Vannskibøyle

CANVAS-pakke

Aluminiumsdørk

Batteriboks

Wakeboardrekke til vannskibøyle

Dempede offshore-stol

Hovedstrømsbryter med automatsikringer

Konsolltrekk

Midtkonsoll av aluminium og vindusrute
(XL CC)
Sidekonsoll av aluminium og vindusrute
(XL SC)

Automatisk lensepumpe

Akterkalesje

Regnvannslensende

Hjelpemotorbrakett

Targabøyle

Forberedt for Buster Vakt

Monteringsbrakett for ekkoloddgiver

Justerbare baksete 2 stk

Låssett

Oppbevaringsboks forrand konsollen

Fortøyningstau 3 stk

Oppbevaringsboks bak

Dobble rekker bak (fabriksmontert)

Fast tank 100 l

Trimplan med joystick

Lanternemast
Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 73
• Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboats.com

Lengde 5,04 m • Bredde 1,98 m • Motoreffekt 40–70 hp • Antall personer 6

Buster L Pro

Slitesterk fornuft

Buster L Pro er ribbet for dill.
L Pro er vår ”back to basics-modell”.

1. Forand i L Pro er det nødvendigste samtidig som det er
meget funksjonelt. Et reelt steg og en stort oppbevaringsluke
forrand i båten. Aluminiumsdørken har en meget praktisk 		
halkmønstret mønster. Dekket er stort og åpent og gir en fin
gjennomgang i båten. De låsbare oppbevaringsboksene er
enkle å løsne som igjen gir enda større funksjonalitet.

2. Det finnes bra med oppbevaringsplass i den kompakte
styrekonsollen. Styrekonsollen er klargjordt for innfelt plotter
og annet utstyr. Styreposisjonen er ergonomisk, behagelig og
fører står like godt å kjøreer som å sitte.

Buster L Pro

Fargen på siden av Lx Pro
Night Black Matt
Fargene presenteres her så godt gjengitt som det trykkteknisk er mulig.

Da L Pro ble utviklet, konsentrere ingeniørene og designerne seg om det basale – enkel håndtering, plass,
sjøegenskaper, kapasitet til å frakte seks personer med
utstyr og solide løsninger. L Pro er båten for dem som
skal frakte materialer, har dykkeoppdrag, fisker mye og
alle andre som er mer opptatt av fornuftige enn
elegante løsninger.
Buster er kjent for sine gode skrog. L Pro har et skrog
med gode egenskaper i grov sjø. Det er også fleksibelt.
Du kan velge mellom motorer som har fra 40 til 70 hp.
Skroget er bygd med 4 millimeter plater i bunnen.
Det gir en stiv og stum båt som tåler tøffe utfordringer.
Den sentermontert konsollen gir førerne god kontroll.
Rattet er koblet til NFB-styring. Vindskjermen gir god
beskyttelse og føreren sitter i et solid sete med god sidestøtte. På dashbordet er det plass til å montere en kartplotter med syv tommers skjerm. Med det største motoralternativet, med 70 hester, er Buster L Pro en båt som
er morsom å kjøre takket være høy toppfart og fin
blanse.

Ytelse
35
70 hp

30

50 hp

Hastighet, knop

60 hp
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Denne Pro-modellen er godkjent for seks personer.
Den leveres som standard med fast tank på 53 liter.
Innredningen er enkel, men det er lagt vekt på at passasjerene skal være trygge om bord. God sklisikring, høyt
fribord og rekker som gir gode håndgrepspunkter bidrar
til den passive sikkerheten. Store stuverom er det også
blitt plass til i båten som er egner seg veldig godt for
alle som har et aktivt båtliv – gjerne året rundt.

1

Antall personer
Tabellen over er ingen garanti for at alle båter av samme modell går like fort. Hastighetene som er målt, er
oppnådd i tester. Båtens fart, og spesielt toppfarten, påvirkes av en rekke variabler som for eksempel hvor høye
bølgene er, vindstyrke og -retning, valg av propell, monteringshøyden til motoren, innstillingen av trim og trimplan,
hvor ren bunnen er, antall personer om bord og andre belastninger som bensin, vann og annet utstyr.

2
Buster L Pro

Antall personer
Belastning
Lengde

6
450 kg
5,04 m

Bredde

1,98 m

Dypgående

0,29 m

V-bunn

16°

Vekt (uten motor)

410 kg

Motoreffekt

40–70 hp

Stammelengde

L

Bensintank

53 l

CE-merke

C

Toppfart cirka

34 sknop

Standardutstyr

Ekstrautstyr

Ekstrautstyrspakker

NAVI 5 -pakke

NFB-kabelstyring

Lanternemast

Putesett

Rekke og knapper

Brannslukkningsapparat

Vannskibøyle

Aluminiumsdørk

Batteriboks

Monteringsskinne for ekkoloddgiver

Midtkonsoll med rute

Hovedstrømsbryter med automatsikringer Låssett

Låssbare oppbevaringsbokser

Automatisk lensepumpe

Offshore-stol

Regnvannslensende

Fortøyningstau 3 stk

Sitteboks bak og forrand

1

2

Fast tank 53 l
Vekten av en båt med standardutstyr uten ekstrautstyr og motor • Vekten av båtpassasjer = 75kg • Sjek innholdet av utstyrpakkene på sidet 73
• Dekkende opplysninger om utstyret avhendig av båt får du hos din forhandler eller på adressen www.busterboats.com

PLUS
Buster Plus

Buster tjenester for et båtliv med færre bekymringer. Vi er Europas største produsent av aluminiumsbåter
og har jevn og god dialog med kundene våre.
Vi kan med glede konstatere at vårt motto ”Buster – et bekymringsfritt valg”
passer veldig godt i dag.
Flere og flere båteiere vil konsentrere seg om å bruke båten og slippe å tenke på
båtens vedlikehold, sikkerhet og service. I 2014 vil vi fortsette å utvikle Buster Plus -konseptet
med tjenester som gir båteiere færre bekymringer.
Buster Plus vil i sesongene som kommer bli utvidet med nye, nyttige tjenester og tilbud.

Busters utstyrspakker

Buster har valgt utstyr som er skreddersydd de forskjellige modellene og laget pakker som gjør det enkelt for deg
å velge.
Pakker gir en gunstigere pris enn om du skulle kjøpe og montere for eksempel hvert enkelt instrument for seg.
Pakken er satt sammen av deler som tilfredsstiller de høye kvalitetskravene Buster stiller til alle sine underleverandører. Når monteringen skjer på fabrikken, kan du være sikker på at den blir utført på en kvalitetsmessig skikkelig
og høyverdig måte.
Du finner en komplett oversikt over hvilket utstyr som er standard på de forskjellige modellene samt hvilke
fabrikkmonterete utstyrspakker du kan velge til din favorittbåt på side 74-75 i denne brosjyren.
Går du inn på www.busterboats.com kan du konfigurere den Buster-modellen du planlegge å kjøpe.

NAVI
Du kan velge mellom tre forskjellige funksjonsklare NAVI-pakker med Garmin kartplottere.
NAVI-pakkene inneholder kartplotter, kompass og nødvendige givere. Alt blir montert på Busters fabrikk. NAVI 5 og
NAVI 7 inneholder multifunksjonsplottere som er klare for tilleggsmontering av ekkolodd. Utvides NAVI 12 til
NAVI Plus er ekkoloddfunksjonen inkludert.

PERFORMANCE
Med PERFORMANCE-pakken kan du optimalisere båtens oppførsel avhengig av fart, belastning, bølger og vind.
Det gir deg bedre kontroll og kan også være med på å forbedre båtens driftsøkonomi.
PERFORMANCE-pakken inneholder Tiltratt og trimplan. Plasseringen av trimplanene og kontrollenheten er nøye kalkulert og testet. Tilrattet gjør at du kan justere rattets vinkel og tilpasse det enten du vil sitte eller stå og kjøre båten.

COMFORT
COMFORT-pakken inneholder puter til benker og seterygger som er skreddersydd den enkelte båtmodellen. Putene er
solide og har fester som er enkle å bruke. Putene bør beskyttes mot fuktighet og sollys når de ikke er i bruk.
Det gjør at de holder seg bedre. På de fleste Buster-modellene kan putene oppbevares i stuverom om bord.
COMFORT-pakkene inneholder de putene du trenger til hver enkelt båtmodell.

ENTERTAINMENT
Dette er en pakke som gir deg underholdning fra mange forskjellige kilder om bord. Radio-enheten, som selvsagt er
tilpasset bruk i et tøft, maritimt miljø, har radio og kan kobles sammen med de aller fleste bærbare Mp3 lydenhetene på markedet. Radioenheten er koblet sammen med to solide og kraftige høyttalere.

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

Ta kontakt
med din forhandler
for mer informasjon
om de forskjellige
Buster Plustjenestene.

Buster tabell over utstyrspakker
Mini

XS, XSr

S, Scc

Kalesje

Pute

M1

M2

Le

L1

L2

Lx

X

XLe

XL

XXL

✘

✘

✓

✘

✘

✘

✘

✓

✘

✘

Putesett for Cabin

Kalesje

Pute

Magnum

SuperMagnum

✘

✓

Putesett for Cabin

Tepper/matter og gardiner for vinduer
Kartplotter Echomap 50s, kompass,
ekkoloddsgiver med monteringsskine

✘

✘

NAVI 7 -pakke

Kartplotter Garmin Echomap 70s, kompass,
ekkoloddsgiver med monteringsskine

✘

✘

NAVI 5 -pakke

Kartplotter Echomap 50s, kompass,
ekkoloddsgiver med monteringsskine

✘

NAVI 7 -pakke

L Pro

XL Pro SC

XL Pro CC

✘

✘

Magnum Pro

✘

Tepper/matter og gardinger for vinduer

NAVI 5 -pakke

Cabin

✘

Kartplotter Garmin Echomap 70s, kompass,
ekkoloddsgiver med monteringsskine

✘

✘

✘

NAVI 12 -pakke

NAVI 12 -pakke

✘

✘

✘

✓

NAVI PLUS -pakke

NAVI PLUS -pakke

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

Kartplotter Garmin 7012, kompass

Kartplotter Garmin 7012, kompass

Ekolodsenhet GSD22, ekkolodsgiver.
Bestilles sammen med NAVI 12 -pakke

Ekolodsenhet GSD22, ekkolodsgiver.
Bestilles sammen med NAVI 12 -pakke

RADAR-pakke

RADAR-pakke

Radar Garmin GMR 18 HD/4kW

Radar Garmin GMR 18 HD/4kW

Kalesje

✘

Fabrikksmontert akterkalesje

✓

✘

✘

✘

✓

✘

✘

Kalesje for Cabin

Fabrikksmontert akterkalesje

✘

✘

Kalesje for Cabin

Fabriksmontert akterkalesje, kemisk toalett, skemmingsgardin
✘

Audiosystem; radio och mediaspiller / Apple kompatibel

✘

ENTERTAINMENT-pakke for Cabin

ENTERTAINMENT-pakke

Audiosystem; radio och mediaspiller / Apple kompatibel

✘

✘

Trimplam og tiltratt

Trimplan med joystick-styring

✘

✓

Tiltratt

✓

Vinduspusser høyre side

✓

Vinduspusser venstre side

PERFORMANCE-pakke

Trimplam og tiltratt

✘

✓

Tiltratt
✘

✓

Vinduspusser høyre side

●

●

Vinduspusser venstre side

Dobble rekker bak i rutfritt stål
●

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Offshore-stol

Rekker

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✘

✘

✓

✓

Offshore-stol

Havnekalesje

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Targabøyle
Vannskibøyle

●

Hjelpemotorbrakett bak

●

●

●

●

●

●
●

Buster Vakt

●

●

Havnekalesje

●

●

●

●

Targabøyle

●

●

●

●

Vannskibøyle

●

✓

●

●

Hjelpemotorbrakett bak

●

●

✓

✓

Buster Vakt

✓

✓

Webasto/varmer

✓

✘

●

●

✓
✘

Dobble rekker bak i rutfritt stål

Rekker

✘

✓

Trimplan med joystick-styring

✘

✘

✘

Audiosystem; radio och mediaspiller / Apple kompatibel

PERFORMANCE-pakke

✘

✓

ENTERTAINMENT-pakke for Cabin

Audiosystem; radio och mediaspiller / Apple kompatibel

✘

✘

Fabriksmontert akterkalesje, kemisk toalett, skemmingsgardin

ENTERTAINMENT-pakke

Årer og åregafler

Kalesje

✘

●

✓

✓

✓

●

●

●

●

●

●

●

●

✓

✓

✓

✘

Årer og åregafler

✘ = separat bestilt fabrikkmontert
ekstrautstyr / ekstrautstyrspakke
✓ = standardutstyr
● = ekstrautstyr som kan ettermonteres

✘ = separat bestilt fabrikkmontert
ekstrautstyr / ekstrautstyrspakke
✓ = standardutstyr
● = ekstrautstyr som kan ettermonteres

www.busterboat.com

Et bekymringsfritt valg
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