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CoastBuster – äventyret: Från Sverige till
Ryssland i en fem meters öppen motorbåt, s. 6

Det gångna året har varit intressant och arbetsamt. Vi har kompletterat vårt modellsortiment i båda ändarna, och
fortsätter arbetet med att utveckla modellsortimentet. Produktutvecklingsgruppen har använt mer tid än någonsin
till sjöss med provkörningar och tester och vi tycker att resultaten syns i form av ett ännu slagkraftigare, bredare
och modernare modellsortiment.

foto: Espen Mills

Hälsningar från Buster .............................. 3
Buster Plus............................................... 4
CoastBuster.............................................. 6
Aluminium Hull Technology........................ 8

Den nyaste familjemedlemmen är minstingen Buster Mini, som är under fyra meter lång och robar, lätt att hantera
och väl fungerande med liten utombordare. Mini är en båt som lämpar sig för alla sommarstugor, sjöar, havsvikar
och för olika aktiviteter. Båtens ringa vikt möjliggör vinterupplägg på enklaste sätt: drag upp båten på land och
vänd den upp och ner. Båtens unika Easy Bail (pat pend) länsningssystem hjälper dig hålla båtens durk torr.
Easy Bail länsar regnvatten då båten ligger på stranden och fungerar utmärkt vid planingsfart.
Som motvikt till Mini, lanserade vi även under det gångna året ett nytt flaggskepp, Buster SuperMagnum. SuperMagnum för motorer upp till 300 hk är historiskt sett den största Bustern någonsin. Båtens skrovform baserar sig
på Magnum Pro, skrovet är också design och stilmässigt någonting nytt på aluminiumbåtsmarknaden. Köregenskaperna samt de generösa innerutrymmena gör SuperMagnum till ett bra val även för de mest krävande köparna.

Nyhet: Buster Mini för både
rodd och motor, s. 54

Utöver dessa små och stora nyheter, har vi även lanserat XL Pro, som platsar mitt i Pro-sortimentet med flera vardagliga innovationer. Båten lämpar sig såväl för fiske som till att vara sommarnöjets arbetshäst.
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Cabin har förnyats och fungerar
nu ännu bättre till sjöss, s. 10

Förutom att vi satsat mycket på forskning och utveckling, har vi också lanserat Buster Plus–tjänsterna för
säsongen 2013. Buster Plus sammanfattar vår ”Bekymmersfritt Val” slogan: vi vill göra det lättare att vara båtägare genom att erbjuda Buster kunder bla. vakt och försäkringslösningar under Busters varumärke. Tjänsteproducenterna är marknadsledare inom sina områden, och kvaliteten garanteras av Europas största aluminiumbåtsmärke, Buster.
Du kan läsa mera om Buster Plus
samt de nya båtmodellerna i den här
broschyren. Kontakta din närmaste
Buster återförsäljare för att diskutera
dina båtbehov.
Jag önskar dig intressanta lässtunder med vår broschyr och framför allt
fina upplevelser ute till havs med din
Buster.

Buster förbehåller sig rätten att ändra på de enskilda modellerna vad gäller
modell-, färg- och prisförändringar, utan särskilt meddelande. Båtarnas
standardutrustning kan variera i olika marknadsområden. I broschyren och
i andra Busterpublikationer finns bilder på båtar med utrustning som inte
hör till standardutrustningen. Information gällande prestanda är riktvärden.
Försäkra dig om båtens utrustningsnivå hos din Buster-återförsäljare.
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Båthälsningar,
Anders Kurtén
Produktutvecklings- och
marknadsdirektör, Buster
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Buster Plus –grundpaketet
– bekymmersfritt båtägande

Buster Plus –grundpaketet inkluderar:
		 - Buster Plus –Internet tjänsten
		 - Digital servicebok för din båt
		 - Elektronisk loggbok

Buster Plus-tjänster
för bekymmersfritt båtliv
Som Europas största aluminiumbåtsproducent diskuterar vi ofta med våra
båtägare om båtar, båtliv och annat relaterat. Vi har märkt att vår slogan
”Bekymmersfritt Val” passar tidens anda väl.
Allt fler båtägare skulle hellre vilja koncentrera sig på båtliv och att vara
till sjöss, istället för att bekymra sig för service- och underhållsrelaterade
frågeställningar. Till säsongen 2013 ger vi konsumenterna en sannerligen
bekymmersfri möjlighet genom att lansera Buster Plus–tjänsterna, genom
vilka konsumenten kan samla ihop en passlig tjänstehelhet för sig själv.

Buster Försäkring

buster plus

Buster plus

– bekymmersfritt i fall av olycka

Buster Försäkringen ger dig en heltäckande båtförsäkring med väldigt låg självrisk.
Buster Försäkringen är en märkesförsäkring, som ges i samarbete med If Skadeförsäkring.
Mer information får du på Buster Plus nätsidorna.
Som Buster Plus kund betalar Buster första årets premie för dig.

Buster Vakt

– bekymmersfritt, även då du inte är på plats
Buster Vakt är en GPS/GSM-baserad lokaliseringstjänst, som tar hand om din båt då du själv är borta.
Buster Vakt håller koll på båtens lokation, och om båten rör på sig får du ett alarm till din mobiltelefon och/
eller email. Du får larm, även om vattennivån i kölsvinet stiger, batteriets spänning sjunker eller om motorn
monteras loss från akterspegeln.
Buster Vakt fjärrstyrs via din mobiltelefon. Du kan ladda ner applikationen från
AppStore avgiftsfritt till iPhone, Windows Phone samt Android-telefoner under
säsongen 2013.
För säsongen 2013 fås Buster Vakt på XL och större modeller, som alla har
Buster Vakt färdighet från varvet.

Buster Båtplats
– bekymmersfri båtsäsong

Buster Båtplatser fås på centrala ställen på kusten och vid insjöar. Alla Buster Båtplatser är nya Marinetek
hamnar, priset inkluderar parkering, låsta grindar samt el, avfallsservice och vatten. Båtplatser finns enbart
i Finland säsongen 2013.
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Välj din egen Buster Plus-tjänstehelhet
Samla en helhet av Buster Plus –tjänsterna hos din närmaste Buster-handlare. Tjänsterna du valt träder
i kraft vid leverans av ett nytt Buster båt- och motorpaket. Första årets tjänster betalar du i samband med
båtköpet direkt till din Buster-återförsäljare. I fortsättningen betalar du Buster Plus tjänsterna via enkel
månadsfakturering. Tjänsterna du valt träder i kraft vid leverans av ditt nya Buster båt- och motorpaket.
Mer information om Buster Plus –tjänster får du hos din närmaste Buster-handlare.
I samarbete med:
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över 21 timmar lång maratonkörning från Boknista till
Averöy (alltså från Stavanger
till Kristiansund, red anm). Nästa
dag fortsatte färden i hård blåst,
och Espen och Andreas sammanfattade erfarenheterna ditills:
”Denhär båten verkar tåla mycket
mer än sin besättning…”

Ju längre norrut färden framskred,
var det värsta av alla arbetssamma
faktorer (som det fanns rikligt av)
nog ändå kylan. Nödstopp gjordes
i Bodö för att skaffa flera ylletröjor
och täckjackor, men Andreas

och Espen visade sig vara
riktiga vikingar.
23.7. CoastBuster, Espen och
Andreas nådde sitt mål, minuter
före den självutsatta tidsfristen att

”Denhär båten verkar tåla
mycket mer än sin besättning…”

komma fram ”medan de ännu
var unga”, mao före Espens
30-årsdag. De två männen i den
lilla båten var trötta, men lyckliga.
Vi önskar Espen och Andreas lycka
till med nya äventyr!
Läs mer om CoastBuster äventyret
på www.coastbuster.no

foto: Andreas Kalvig Anderson och Espen Mills

coastbuster
Sverige till Ryssland
i fem meters öppen båt

Har du äventyr som du vill dela med oss?
Tag kontakt med oss och berätta din historia!
Kanske nästa års Buster katalog innehåller ditt
Buster äventyr?
Med äventyrshälsningar, Anders
anders.kurten@fiskars.com

Norske Andreas Kalvig Anderson och Espen Mills förverkligade sin dröm på sommaren
2012: de körde över 3 000km (alltså 1 600 nautiska mil) på tre veckor med Buster Lx
Pro från svenska gränsen ända till ryska dito. Färden visar att om man har mod, behöver
inte båtstorleken begränsa drömmarna.
Ursprungligen var det frågan om
ett pojkaktigt skämt, som någon
hasplade ur sig under en blöt kväll.
Två män skulle bevisa för varandra, sig själv och världen, att trots
att det är långt till fjärran land, går
färden att genomföra om attityden,
erfarenheten samt utrustningen är
rätt. Ideén verkade ”hyggelig” även
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nästa dag och projektet fick
därmed luft under vingarna.
3 000 km är dock ett så pass
långt avstånd att man inte klarar
det bara med snack. Avståndet
motsvarar en bilfärd från Berlin till
Rom – och tillbaka! Till all lycka
bevisade Andreas och Espen på
resan att de kunde annat också
än bara skryta.

2.7.2012 lossades förtöjningarna
vid Herföl Marina, ett stenkast från
Svenska gränsen. Under de första
dagarna var vädret minst sagt
varierande med regn och upp till
10 meters vågor. Dessutom, med
beaktande av formen på den
norska kusten blev VMG negativt
under de första dagarna. Efter ett

par dagar hade man klarat av
södra Norge, och efter en kort
andningspaus som involverade
uppmjukning av slitna muskler
mm. kunde resan norrut börja.
Snart fick CoastBuster och
pojkarna njuta av bleke, som
utnyttjades till fullo. Följden var en
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ALUMINIUM HULL
TECHNOLOGY
Inha Bruk som är en del av Fiskars, Buster, är Europas största tillverkare av
aluminiumbåtar. En stor del av alla de 120 000 båtar som vi har levererat under
de senaste 50 åren är fortfarande i bruk.
Som rättesnöre i vårt planeringsarbete har vi alltid haft att inte tumma på vare sig
hållbarhet, goda användarenskaper eller förstklassiga sjöegenskaper. Tillsammans
med vår generationslånga tradition inom industriellt handarbete har det här gett
upphov till ett kvalitetsbegrepp bland båtfolk: Buster.
På varje Busterskrov från och med 2012 års modell finns ett Aluminium Hull
Technology by Fiskars-märke - ett tecken på vår 50-åriga erfarenhet, yrkeskunskap
och kompromisslöshet. Märket berättar att kvaliteten på våra båtar kommer av
hängivet arbete och ett genuint engagemang i båttillverkning.

Viktiga miljövärden

Marinaluminium - det överlägsna materialvalet

En exceptionellt hållbar struktur

Marinaluminium är lätt och hållbart. Det tål stötar, skråmor och
grundkörningar utan att tappa formen och utan att försvagas. Marinaluminium suger inte upp vatten, kan inte antändas, spricker inte och
är rostfritt. Marinaluminium tål extrema temperaturer och väderförhållanden, vilket ger en lång båtsäsong ända från tidig vår tills
isen lägger sig om du vill.

Busters innovativa skrovlösningar, förstklassiga material och
våra kontinuerliga tester i havsförhållanden garanterar säkra köregenskaper, en god prestanda och en lång livslängd. Våra lösningar
för att göra skrovet styvare gör båten hållbar och stadig utan att den
tappar sin lätthet. Styva akterspeglar möjliggör också höga motoreffekter, och ett väl format skrov garanterar att båten beter sig
tryggt även i grov sjö. Den kraftiga avbärarlisten av gummi tar
emot stötar och skyddar båtens skrovsida.

Till Buster-båtarna kan man göra olika färgval för lackering av
skrovsidorna eller behandling av skrovet.

Vid båttillverkningen säkras en optimal ljuddämpning. Den dubbla
skrovkonstruktionen med polyuretanskum minskar skrovets ljudnivå
och gör Busterbåtarna tysta och behagliga att köra. Busterbåtarna har
två års fabriksgaranti.
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Att vara marknadsledare handlar inte enbart om teknologi och
prestanda, utan det handlar också om ansvar för miljön. Vi vill
vara så miljövänliga som möjligt, inte bara vad gäller vår egen
verksamhet utan också vid val av komponenter och material
samt inom produktionen.
Aluminiumråmaterialet som våra båtar tillverkas av är till över 80 %
återanvänt. Återvinningsgraden på en färdig båt är över 95 % eftersom delarna av aluminium och plast kan återanvändas och durkarna
kan brännas. Det miljövänliga skrovets aluminium kan återanvändas
i så gott som all evighet. Vi returnerar allt överskottsmaterial från vår
tillverkning för återvinning.
Busterbåtarnas exceptionella hållbarhet och långa livslängd är till fördel både för båtägaren och för miljön. Då vi utformar skroven lägger vi

särskild vikt vid en optimal form på skrovet och på båtens vikt. Därför
uppnår Busterbåtarna snittprestandan i sin storleksklass med en
mindre motoreffekt och bränsleförbrukning än vanligt. Den lätta
vikten sparar också bränsle då båten transporteras på trailer.

Bekymmersfri och mångsidig
Du kan glömma det årliga besväret med att vaxa, måla och
behandla: färskvatten och kanske lite diskmedel är allt som krävs
för att hålla din Buster ren. Med din Buster kan du göra strandhugg
på steniga stränder och skär. Du kan lasta båten utan att vara rädd
för att båten skadas.
Buster är en mångsidig båt. Med olika inrednings- och utrustningsalternativ kan båten anpassas för fritidsliv, utflykter, fiske, båtsport
och annat användande. Buster är en mångsidig arbetsbåt som lämpar
sig för frakt av varor men också som transportbåt.
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cabin

Buster cabin
Bekväma resor i tuffa förhållanden
Under alla årstider, i alla väder: Buster Cabin för ett bekvämare båtliv

6,92 m

10

2,45 m

115−200 hp

8
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Buster cabin
cabin

1

Buster Cabin är den bekymmersfria transportbåten för alla väderförhållanden. Den lämpar sig också för fritidsliv och fiskeresor. Fören är
öppen och kabinen har fri genomgång, vilket gör båten ljus och öppen
inuti. Kabinen rymmer ett sällskap på upp till åtta personer och vid
behov kan två personer övernatta i båten. Kabinen har friskluftsventiler,
och som tilläggsutrustning kan man få en effektiv värmare.
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De stora fönstren i kabinen ger utmärkt runtomsikt. Stor noggrannhet har
vidtagits vid ljudisoleringen och kabinen är extremt tyst för en båt i den här
storleksklassen. Tack vare noggrant uttänkta belysningslösningar är det lätt
att köra både i mörker och skymning.
Det är lätt och säkert att röra sig från och till båten: fördäcket och
stegen har halkfria ytor. På det stora akterdäcket som är nytt för i år,
är durkytorna halkmönstrade, och de rejäla badplattformarna samt
den stadiga, hopfällbara badstegen ökar komfort och säkerhet ombord.
De stadiga räcken i rostfritt stål gör det lätt att röra sig ombord. Utombordsmotorn är monterad på en förlängning av skrovet, som bidrar till
utrymmeskänslan, köregenskaperna samt den låga ljudnivån i cabinen.
Akterdäcket kan förses med ett heltäckande kapell, utestyrning kan fås
som tillval.

Nya Cabin har vassare bottenvinkel, tjockare bottenplåt, samt fylligare
för – allt för att förbättra köregenskaperna i grov sjö. Det lätta och
optimalt utformade aluminiumskrovet tillsammans med glasfiberdäcket bidrar inte bara till båtens körglädje och goda prestanda, utan
också till att den är ekonomisk i drift samt påfallande tyst. Motorns
effektområde är brett, mellan 115-200 hästkrafter. Med hjälp av
trimplanen som hör till standardutrustningen är det lätt att optimera
båtens gång och bränsleförbrukning.

Prestanda
Buster Cabin

45

4

150 hp

Hastighet, Knop

200 hp

Personantal

8

40

Bärbarhet

525 kg

35

Total längd

6,92 m

30

Bredd

2,45 m

Djup

0,35 m

V-vinkel

20°

Vikt (utan motor)

1275 kg

15

Motoreffekt

115–200 hp
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Rigglängd, motor

XL

Bränsletankens volym

200 l

Planeringskategori

C

Maximal hastighet

40 knop
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Personer
Tilläggsutrustning

Utrustningspaket

Kompass

NAVI 7-paketet

Monteringsskädda för ekolodsgivare

NAVI 12-paketet

Mittkabin för 8 personer

Nedfällbara säten på akterdäck
Badstege, stort akterdäck, arbetsyta/
badplattform
Navigationsljus

Fäste för hjälpmotor

NAVI Plus-paketet

Vindrutetorkare, vänster och höger

Ljusmast, nedfällbar

Mörkläggningsgardiner

RADAR-paketet

Stor takfönster- och lucka
Dörr i fören, gliddörr i aktern, låsbara, en nyckel
system
Säten med bäddmekanism, 2 st

Trimplan

Akterkapell

COMFORT-paketet

Fast bränsletank, 200 l

Targa (fabriksmonterad)

ENTERTAINMENT-paketet

Batteribox

Springknapar midskepps (fabriksmonterad)

CANVAS-paketet

Standardutrustning

1. Hytten som har ståhöjd är öppen och ljus tack vare en taklucka med tonat glas, stora fönster och en fast
bakvägg med skjutdörr. De nerfällbara sätena som hör till standardutrustningen kan lätt fällas ner till två kojer
för tillfällig övernattning. En skjutdörr i hyttens bakvägg gör det lätt att röra sig i båten. Hytten är tyst tack vare
god ljudisolering.
2. Det stora akterdäcket kan täckas med ett akterkapell med ståhöjd, som bidrar till komforten under höst,
vinter och vår.
3. En ergonomisk förarmiljö ger god körkomfort också under längre resor. Det är möjligt att montera
en 12” kartplotter som hör till Navi-paketet. Man kan också utrusta båten med RADAR-paketet.
4. Hydraulisk styrning gör båten lätt att köra. Det är också möjligt att beställa en fabriksmonterad styrplats ute.
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Hydraulisk styrning
Knapar och räcken i rostfritt stål

Fjädrande stativ för säten

Huvudströmbrytare med automatsäkringar

Uppvärmare, Webasto Airtop 2000 (fabriksmonterad)

En innermatta i korridoren

Brandsläckare

Elektro-hydraulisk styrning (fabriksmonterad)

LED belysning inne, rött kartljus

Självlänsande sittbrunn och fördäck

Mattor till hytten (fabriksmonterad)

Nedfällbara sidobord för passagerarna

Manuell länspump

Förarplats ute (fabriksmonterad)

Förvarsfack för linor i fören

Automatisk länspump

Körljus, 2 st (fabriksmonterad)

Förvarsfack för fendertar i fören

Buster Vakt kompatibel

Dubbelbatterisystem; kablage och kopplingsdon
(inkluderar ej batteri)

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 72 •
Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboat.com.
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supermagnum

Buster supermagnuM
Den mest representativa Bustern genom tiderna
Stiliga, topputrustade Buster SuperMagnum för krävande färder

7,10 m

14

2,40 m

225−300 hp

7

2

Buster
supermagnum
Stiliga och linjerena Buster SuperMagnum är den genom tiderna
bekvämaste, tystaste och mest prestandafyllda av alla Busterbåtar,
vars 300 hästkrafter ger ekipaget en ojämförbar känsla av fart – oavsett
antalet passagerare eller mängden last. De genomtänkt praktiska och
stiliga lösningarna kombinerat med en omfattande standardutrustning
garanterar bekväma och trygga resor till sjöss.

3

4

Prestanda

250 hp

50

Hastighet, Knop

3. Aktern är i aluminium, med dess stora badplattformar, badstege och handtag – allt för ytterligare säkerhet.
Bränsletankens lock går att låsa. *

300 hp

40
30
20
10

4. Konsolen har gott om utrymme för tilläggsinstallationer. Audiosystemet bidrar till komforten och är iPod-, iPhone-,
iPad- och Mp3-kompatibelt.

0
6

5

4

3

2

1

Personer
* Buster lås-set fås som tillbehör. Setet inkluderar tre Abloy lås, en låswire samt 3 nycklar. Kontakta din Buster återförsäljare för mera information.

SuperMagnum har nominerats med
4 andra båtar till den internationella
European Powerboat of the Year 2013
Award –tävlingens final
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Alternativa färger

Färgtonen på färgerna som presenteras här är så korrekta som det är trycktekniskt möjligt.

Tack vare den stora bränsletanken på 250 liter har SuperMagnum en stor
aktionsradie. De extremt goda köregenskaperna och den effektiva motorn
ger båten god prestanda och acceleration även när båten är maxlastad.

Buster SuperMagnum
60

2. Tilt ratten, det elektroniska reglaget samt styrservon (ingår i tillbehörspaketen) gör hanteringen lätt och exakt.
Tack vare den justerbara ratten är det lätt att hitta en optimal körställning både vid stående och sittande körning.

Black Pearl Metallic

Den lyxiga, rymliga förarmiljön jämte aktersoffan erbjuder hög komfort
både för förare och passagerare. Förare och navigatör har ergonomiska
offshore stolar med flera inställningsmöjligheter och bekvämt sidostöd.
Stoppningen i alla dynor är av toppklass med modernt snitt i färgvalen.
Den stora vindrutan garanterar mycket gott vindskydd. CANVAS-paketets
tvådelade kapell skyddar passagerarna i ur och skur. (Canvas-paketet
är standard i Sverige.)
SuperMagnum är välplanerad ända in i sista detalj; båten kommer
standardutrustad med läderbeklädd tilt ratt, ett iPhone/iPad/iPod
kompatibelt kvalitativt audiosystem samt räcken och pollare i rostfritt
stål. Hamnkapell, vattenskidbåge, joysticstyrda trimplan hör också
till standardutrustningen.

1. Den stiliga, harmoniska nattbelysningen i rött underlättar båtlivet när det är mörkt.

Buster SuperMagnums färgsida

supermagnum

1

Personantal

7

Bärbarhet

525 kg

Total längd

7,10 m

Bredd

2,40 m

Djup

0,36 m

V-vinkel

21°

Vikt (utan motor)

1100 kg

Motoreffekt

225–300 hp

Rigglängd, motor

XL

Bränsletankens volym

250 l

Planeringskategori

C

Maximal hastighet

54 knop

Tilläggsutrustning

Utrustningspaket

Hydraulisk styrning

Tiltratt med läderklädsel

Akterkapell

NAVI 7-paketet

Knapar och räcken i rostfritt stål

Trimplan

Wakeboard ställning för vattenskidbåge

NAVI 12-paketet

Styrkonsol, vindruta i härdat glas, vindrutetorkare

Förvarsfack för ankare och linor

Targa

NAVI Plus,
passar för NAVI 12-paketet

Vänster konsol, vindruta i härdat glas,
vindrutetorkare
Förvarsbox i konsolen

Stor bränsletank, 250 l

Spöhållare för targa (8 spön)

CANVAS-paketet

Batteribox

Fäste för hjälpmotor

Audiosystem (Apple/Mp3 kompatibelt)

Huvudströmbrytare med automatsäkringar

Monteringsskädda för ekolodsgivare

Säte och spölåda

Navigationsljus

Kompass

Båtsäten, 2 st

Ljusmast, nedfällbar

Låsset (Abloy lås, 3 nycklar och låsningsvajer)

Standardutrustning

Fjädrande stativ för säten

Brandsläckare

Spännband, 3 st

Hamnkapell

Manuell länspump

Elektro-hydraulisk styrning (fabriksmonterad)

Badstege och badplattform

Automatisk länspump

Vattenskidbåge

Sittbrunn med regnvattentömning

Innerbelysning i rött

Buster Vakt kompatibel
En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 72 •
Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboat.com.
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magnum

Buster magnum
Representativ, fartfylld och finslipad
Buster Magnum är en maffig men graciös båt som passar
både som nöjes- och transportbåt

6,90 m

18

2,40 m

100−225 hp

8

2

Buster magnum

magnum

1

Buster Magnum är en representativ och mångsidig kompanjon som
lämpar sig för krävande nöjesresor och transport samt till fiske och
andra fritidsaktiviteter. Den imponerande inredningen i den öppna
båten erbjuder resekomfort utöver det vanliga för åtta personer.

3

En bekväm sittbrunn, perfekta fotstöd och reglagens genomtänkta
placering på styrpulpeten garanterar god ergonomi för föraren. På
styrpulpeten finns det utrymme för montering upp till 12” multifunktionsskärm. Instrumentbrädans konstruktion gör mätarna lättlästa också i
solsken. Rejäla vindrutor samt en tvådelad dörr mellan pulpeterna
skyddar passagerarna från fartvinden. I pulpeternas sidor finns rymliga
förvaringsutrymmen och i den stora aktertoften finns det gott om utrymme
för långa tillbehör.

Buster Magnums färgsida
Black Pearl Metallic

Alternativa färger

I båtens akterdel finns stora badplattformar och en stadig badstege.
Det finns också en vattenskidbåge som tillbehör samt låsbara stuvboxar
för ankare och linor. Stuvboxens låsbara lock skyddar bränsletankens
påfyllningshål. Stadiga grabbräcken och pollare av rostfritt stål bidrar till
säkerheten ombord.

Färgtonen på färgerna som presenteras här är så korrekta som det är trycktekniskt möjligt.

Trots sin maffiga interiör är Magnum till sin profil fartfyllt graciös. Båten
accelererar lätt och går jämnt också i toppfarter. Också då man kör med
en större motor är båten stabil att manövrera.
4

5

Prestanda
50

150 hp
115 hp

Hastighet, Knop

225 hp
200 hp

Buster Magnum

100 hp

40
30
20
10
0
8

7

6

5

4

3

2

1

Personer

1. En ergonomisk och rejäl sittbrunn garanterar körkomfort för föraren.
2. Tack vare halkfria durkytor är det lätt att röra sig i båten.
3. I en låsbar* sidotoft som sträcker sig från fören till pulpeten finns det utrymme för prylar och fiskespön.
4. Ett tvådelat kapell kan anpassas till olika förhållanden och ger skydd för upp till sex personer. Kapellet kan
förvaras i ett praktiskt kapellgarage som finns bakom ryggstödet. I facket kan man också förvara långa tillbehör.
5. Aktern i aluminium med rejäla plattformar gör det lätt att komma ombord.

* Buster lås-set fås som tillbehör. Setet inkluderar tre Abloy lås, en låswire samt 3 nycklar. Kontakta din Buster återförsäljare för mera information.

Personantal

8

Bärbarhet

600 kg

Total längd

6,90 m

Bredd

2,40 m

Djup

0,36 m

V-vinkel

20°

Vikt (utan motor)

928 kg

Motoreffekt

100–225 hp

Rigglängd, motor

XL

Bränsletankens volym

170 l

Planeringskategori

C

Maximal hastighet

47 knop

Tilläggsutrustning

Utrustningspaket

Hydraulisk styrning

Fast bränsletank, 170 l

Dynset

NAVI 7-paketet

Knapar och räcken i rostfritt stål

Batteribox

Bord för sittbrunn

NAVI 12-paketet

Styrkonsol, vindruta i härdat glas, vindrutetorkare

Huvudströmbrytare med automatsäkringar

Akterkapell

NAVI Plus-paketet

Vänster konsol, vindruta i härdat glas

Navigationsljus

Hamnkapell

COMFORT-paketet

Förvarsbox i konsolen

Ljusmast, nedfällbar

Vattenskidbåge

CANVAS-paketet

Säte och spölåda

Brandsläckare

Wakeboard ställning för vattenskidbåge

ENTERTAINMENT-paketet

Båtsäten, 2 st med skyddspåse

Manuell länspump

Targa

PERFORMANCE-paketet

Fjädrande stativ för säten

Automatisk länspump

Spöhållare för targa (8 spön)

Badstege och badplattform

Sittbrunn med regnvattentömning

Fäste för hjälpmotor

Förvarsfack för ankare och linor

Buster Vakt kompatibel

Monteringsskädda för ekolodsgivare

Standardutrustning

Kompass
Låsset (Abloy lås, 3 nycklar och låsningsvajer)
Spännband, 3 st

20

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 72 •
Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboat.com.
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xxl

Buster XXL
En stilig båt med gott om utrymme
Stil och prestanda: Buster XXL för trygg och trevligt umgänge

6,35 m

22

2,40 m

90–150 hp

7

1

2

Buster XXL
xxl

Buster XXL erbjuder öppna och flexibla utrymmen för aktivt båtliv. Tack vare
båtens sportiga prestanda och talrika utrustningsmöjligheter lämpar den
sig för transport, utfärder, fiske, vattensporter och andra fritidsaktiviteter.
I den stabila och rymliga båten kan man röra sig och sköta olika sysslor
obehindrat i alla situationer. En skjutbar aktertoft, som vid behov kan tas
bort för att få mer utrymme, gör interiören lämplig för olika aktiviteter.
Man kan utrusta båten för individuella ändamål genom att beställa
separata, löstagbara sittboxar som tillbehör.

Buster XXL:s färgsida
Deep Blue Metallic

3

Båten har stadiga grabbräcken och pollare i rostfritt stål. Robusta och
trygga badplattformar och en rejäl, uppfällbar badstege gör det bekvämt
och tryggt att röra sig på aktern. Med båtens tvådelade kapell kan man
anpassa båten för väder och vind.

Alternativa färger

Färgtonen på färgerna som presenteras här är så korrekta som det är trycktekniskt möjligt.

Prestanda
4

Buster XXL

5

115 hp

90 hp

Hastighet, Knop

150 hp

Personantal

7

50

Bärbarhet

525 kg

45

Total längd

6,35 m

40

Bredd

2,40 m

35

Djup

0,35 m

30

V-vinkel

20°

25

Vikt (utan motor)

850 kg

20

Motoreffekt

90–150 hp

15

Rigglängd, motor

XL

10

Bränsletankens volym

155 l

CE-kategori

C

Maximal hastighet

43 knop

5
0

7

6

5

4

3

2

1

Personer

1. Aktertoften kan kompletteras med ett soldäck och soldyna som finns som tillbehör. Aktertoften fungerar också
som förvaringsutrymme.

Standardutrustning

Utrustningspaket

Tilläggsutrustning

Hydraulisk styrning

Förvarsfack för ankare och linor

Bord för sittbrunn

NAVI 7-paketet

2. Buster XXL är strömlinjeformad både till sin design och till sina köregenskaper.

Dynset (ryggstöd, stor dyna och
2 små dynor)

Styrkonsol, vindruta i härdat glas

Fast bränsletank, 155 l

Säte och förvarsbox, 45 l

Monteringsskädda för ekolodsgivare

COMFORT-paketet

3. Trappstegens aluminiumytor håller sig halkfria också i fuktigt väder. Stadiga grabbräcken gör det lätt att röra sig.

Vänster konsol,
vindruta i härdat glas

Batteribox

Dyna för säte och förvarsbox

Kompass

CANVAS-paketet

Dörr

Huvudströmbrytare med
automatsäkringar

Soldäck och dyna

Fäste för hjälpmotor

ENTERTAINMENT-paketet

Vindrutetorkare, höger

Ljusmast, nedfällbar

Akterkapell

Lås-set (Abloy lås, 3 nycklar
och låsningsvajer)

PERFORMANCE-paketet

Relingsräcken och knapar
av rostfritt stål

Brandsläckare

Hamnkapell

Spännband, 3 st

Räcke i fören

Automatisk länspump

Vattenskidbåge

Trimplan (fabriksmonterad)

Fjädrande stativ för säten

Sittbrunn med regnvattentömning

Wakeboard ställning för vattenskidbåge

Aktersoffa, flyttbat

Buster Vakt kompatibel

4. Den rymliga sittbrunnen gör det bekvämt att röra sig och inbjuder även för ett bekvämt umgänge. Entertainment-paketet
som innehåller ett iPod-, iPhone-, iPad- och Mp3 kompatibelt audiosystem gör det trevligt och praktiskt att tillbringa tid
på båten.
5. En vattenskidbåge, som också fungerar som grabbräcke, finns som tillbehör. Tack vare de stora, halkfria badplattformarna
och den praktiska badstegen är det lätt att ta sig ett dopp och kliva tillbaka i båten.

Badstege och badplattform

24

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 72 •
Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboat.com.
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Buster XL
XL

Kompakt och fartfylld
Fart och säkerhet för krävande bruk vare sig det handlar om nöje, hobby eller nytta:
den pålitliga, sjödugliga och effektiva Buster XL

5,94 m

26

2,17 m

70–115 hp

7

Buster XL
XL

2

1

Buster XL är en stilig, stadig och okomplicerad allround-båt som erbjuder
samma grundegenskaper som en större Buster men i en kompakt storlek,
men behöver snäppet mindre effekt. XL är som klippt och skuren för
transporter till stugan, nöjesturer och olika vattensporter.

3

4

XL är en stilig och sportig båt med hög körkomfort. Stabila och utmärkta
köregenskaper, som underlättas av hydraulisk styrning och en ergonomisk
styrpulpet med möjlighet att i samband med NAVI-paketet integrera en 7”
plotter i en förarmiljö som påminner om Buster Magnum, garanterar
bekvämlighet för båtföraren. Skrovets optimala utformning och en
rekommenderad motoreffekt på 70-115 hästkrafter garanterar en
bekväm och god prestanda.

Buster XL:s färgsida
Gun Metal Grey Metallic

Alternativa färger

XL bär sju personer och det finns mycket förvaringsutrymmen i sittboxarna, pulpeterna och i kapellgaraget. Genom att montera en
löstagbar sittbox eller spölåda framför pulpeten får man ytterligare
förvaringsutrymmen. En hög vindruta av glas, ergonomiska och tonade
Magnum Grey-pulpeter samt mjuka och stadiga stolar bidrar till att göra
båten bekväm, trygg och elegant.

Prestanda

Buster XL
Personantal

7

Bärbarhet

525 kg

40

Total längd

5,94 m

35

Bredd

2,17 m

30

Djup

0,3 m

V-vinkel

19°

Vikt (utan motor)

600 kg

Motoreffekt

70–115 hp

15

Rigglängd, motor

L

10

Bränsletankens volym

100 l

CE-kategori

C

Maximal hastighet

39 knop

45

2. Den höga vindrutan av glas skyddar mot vind och vatten. Mellan pulpeterna finns en fast, tvådelad mellandörr.
3. I aktern finns stora badplattformar och badstege samt stora stuvboxar för ankare och linor. Locket till bränsletanken
är skyddat under den låsbara* stuvboxen.

115 hp

100 hp

70 hp

4. Med ett kapell som ingår i Canvas-paketet kan man köra båten välskyddad.
(Canvas- och Comfort-paket är standard i Sverige.)

Hastighet, Knop

1. Ytorna på fördäcket och trappstegen är halkfria vilket gör det lätt att stiga i och ur båten. Grabbräcken och pollare
samt en säkerhetsögla skapar en säkerhet vid förtöjningen.

Färgtonen på färgerna som presenteras här är så korrekta som det är trycktekniskt möjligt.

25
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2

1

Personer
* Buster lås-set fås som tillbehör. Setet inkluderar tre Abloy lås, en låswire samt 3 nycklar.
Kontakta din Buster återförsäljare för mera information.

Standardutrustning
Förvarsfack för ankare och linor

Dyna för aktersoffa

Vattenskidbåge

NAVI 7-paketet

Räcken

Dyna för ryggstöd

Wakeboard ställning för vattenskidbåge

ENTERTAINMENT-paketet

Säte och spölåda

Monteringsskädda för ekolodsgivare

COMFORT-paketet

Styrkonsol med vindruta

Batteribox
Huvudströmbrytare med
automatsäkringar
Ljusmast, nedfällbar

Dyna för säte och spölåda

Kompass

CANVAS-paketet

Vänster konsol med vindruta

Brandsläckare

Säte och förvarsbox, 45 l

Fäste för hjälpmotor

Dörr

Automatisk länspump

Dyna för säte och förvarsbox, 45 l

Vindrutetorkare, vänster

Fjädrande stativ för säten

Sittbrunn med regnvattentömning

Akterkapell, tvådelat

Låsset (Abloy lås, 3 nycklar och låsningsvajer)

Buster Vakt kompatibel

Hamnkapell

Spännband, 3 st

Targa

Vindrutetorkare, höger (fabriksmonterad)

Spöhållare för targa (8 spön)

Trimplan (fabriksmonterad)

Räcke i fören

28

Utrustningspaket

Tilläggsutrustning

Hydraulisk styrning

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 72 •
Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboat.com.
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Buster X
X

Modern och flexibel
Vägvisaren inom universalbåtar, Buster X: utflyktsbåt och packåsna allt i ett

5,15 m

30

2,06 m

50–80 hp

7

2

Buster X
X

1

Buster X är en mångsidig båt som lämpar sig för utflykter, fiske, samt som
transportbåt. Båtens inredning kan ändras efter behov och last, eftersom
alla sittboxar och aktertoften är löstagbara. Med sittboxarna fungerar båten
som en trevlig rese- och stugbåt för 5-7 personer. Utan sittboxarna lämpar
den sig utmärkt till att frakta last. Tack vare det stora och öppna utrymmet
passar X också som båt för hobbyfiskare.

3

5

Buster X:s färgsida

En låg planingströskel samt en säker och stabil gång gör det trevligt att
köra båten. Rymliga utrymmen och ett akterkapell med löstagbara sidor
och en bakvägg som kan rullas ihop ser till att också passagerarna trivs
ombord. Akterkapellet är tillval.

Alternativa färger

Tack vare det robusta aluminiumskrovet kan man köra direkt upp på stranden och hoppa iland. Stadiga räcken och halkfria ytor på till exempel fördäcket gör det lätt att stiga i och ur båten. Under fördäcket finns det dessutom ett rejält förvaringsutrymme.

Färgtonen på färgerna som presenteras här är så korrekta som det är trycktekniskt möjligt.

Prestanda
4

80 hp

Buster X
Personantal

7

40

Bärbarhet

525 kg

35

Total längd

5,15 m

Bredd

2,06 m

Djup

0,3 m

V-vinkel

18°

20

Vikt (utan motor)

480 kg

15

Motoreffekt

50–80 hp

10

Rigglängd, motor

L

Bränsletankens volym

72 l

Planeringskategori

C

Maximal hastighet

35 knop

60 hp

Hastighet, Knop

30

70 hp

Deep Blue Metallic

25
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Personer

1. Kapellet som fås som tilläggsutrustning kan man lätt stuva i kapellgaraget som är tillverkat av tyg.
2. Med den fasta bränsletanken på 72 liter kan man köra långa sträckor.
3. Vid behov kan man ta loss sittboxarna för att få mera utrymme för att transportera last.
4. Mellandörren som ingår i CANVAS-paketet skyddar passagerarna under färden.
5. De justerbara och vridbara stolarna bäddar för en bekväm färd och gör det lätt att röra sig i båten.

32

Standardutrustning
Kabelstyrning

Utrustningspaket

Tilläggsutrustning
Badstege

Förräcke, right

Akterkapell

NAVI 5-paketet

Räcken

Fast bränsletank, 72 l

Dynset

Hamnkapell

COMFORT-paketet

Förräcke, vänster

Batteribox
Huvudströmbrytare med
automatsäkringar

Dyna/ryggstöd

Vattenskidbåge

CANVAS-paketet

Dyna för säte och förvarsbox, liten

Wakeboard ställning för vattenskidbåge

Ljusmast, nedfällbar

Dyna för säte och förvarsbox, stor

Nätficka

Styrkonsol, vindruta och räcke
Vänster styrkonsol, vindruta
och räcke
Sittbrunn med regnvattentömning

Brandsläckare

Dyna för säte och spölåda

Ficka för manual

Säte och förvarsbox, höger

Automatisk länspump

Spännband, 3 st

Bord för sittbrunn

Säte och spölåda

Kompass

Monteringsskädda för ekolodsgivare

Båtsäten, 2 st, med skyddspåse

Lås-set (Abloy lås, 3 nycklar och
låsningsvajer)

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 72 •
Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboat.com.
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Buster Lx
lx

En nöjesbåt för hela familjen
En trivsam båt för gemensamma stunder: rymliga, säkra och trevliga Buster Lx

5,04 m

34

1,98 m

40–60 hp

6

2

Buster Lx
lx

1

I sin storleksklass erbjuder Buster Lx makalös bekvämlighet för hela
familjens båtliv. Utrymmen som är planerade med tanke på samvaro,
utmärkta utrustningsmöjligheter och en maximal motoreffekt på 60 hästkrafter gör Lx till en idealisk och säker båt för vattensport och för utflykter.
I Lx pulpeter finns separata stolar som tillsammans med aktertoften formar
en trivsam sittbrunn för fem personer. Båtens höga fribord och ett akterkapell skyddar sittbrunnen. Pulpeternas mellandörr ger ytterligare vindskydd. Akterkapellet och mellandörrarna hör till Canvas-paketet.
3

4

Buster Lx:s färgsida
Black Satin

Det omsorgsfullt designade skrovet, där man satsat på bärighet och
en ekonomisk form på bottenplåten, ger båten stabila köregenskaper.
Tack vare det hållbara marinaluminiumet kan man utan problem gå
i land på klippiga skär och steniga stränder.

Alternativa färger

Färgtonen på färgerna som presenteras här är så korrekta som det är trycktekniskt möjligt.

5

Prestanda

Buster Lx

35

60 hp

30

40 hp

25

Hastighet, Knop

50 hp

20
15
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5
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1

Personantal

6

Bärbarhet

450 kg

Total längd

5,04 m

Bredd

1,98 m

Djup

0,29 m

V-vinkel

16°

Vikt (utan motor)

410 kg

Motoreffekt

40–60 hp

Rigglängd, motor

L

Bränsletankens volym

53 l

Planeringskategori

C

Maximal hastighet

31 knop

Personer

1. Det går lätt att stiga i land tack vare det stora fördäcket som är gjort av halkfritt aluminium.
Standardutrustning

2. Kapellet som hör till tilläggsutrustningen skyddar sittbrunnen.
3. Lx lämpar sig för mångsidigt nöjesbåtliv och till olika vattensporter.
4. Till standardutrustningen hör en fast, 53 liters bränsletank.
5. Dörren mellan pulpeterna ger vindskydd och fulländar bekvämligheten i sittbrunnen.

Utrustningspaket

Tilläggsutrustning

Kabelstyrning

Fast bränsletank, 53 l

Säte och förvarsbox, 45 l

Hamnkapell

NAVI 5-paketet

Räcken

Sittbrunn med regnvattentömning

Dyna för säte och förvarsbox

Akterkapell

COMFORT-paketet

Styrkonsol och vänster konsol, vindruta och
räcke

Automatisk länspump

Dynset

Dörr

CANVAS-paketet

Brandsläckare

Ljusmast, nedfällbar

Säte och spölåda

Vattenskidbåge

Båtsäten, 2 st med skyddspåse

Batteribox

Dyna för säte och spölåda

Monteringsskädda för ekolodsgivare

Badstege

Huvudströmbrytare med
automatsäkringar

Dyna för aktersoffa, stor

Kompass

Dyna för aktersoffa, liten

Låsset (Abloy lås, 3 nycklar och
låsningsvajer)

Dyna/ryggstöd

Spännband, 3 st

Förräcke, höger
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Buster L
l

Favoriten år efter år
Buster L, den populäraste motorbåten i Norden, lämpar sig både
som fritids- och arbetsbåt.

5,04 m

38

1,98 m

30–50 hp

6

1

2

Buster L

L1

L-modellen finns både med en pulpet och med två pulpeter. Modellen
med en pulpet ger rejäla utrymmen för fiske och transport av last. L med
två pulpeter erbjuder ett bättre vindskydd för passagerarna i sittbrunnen.
Man kan ytterligare förbättra vindskyddet med en mellandörr som finns
som tillbehör.
3

4

l

Buster L är favoritbåten från år till år för utflykter, fiske och resor till
stugan. Den är en rymlig och ekonomisk allroundbåt vars styrkor är
en hög utrustningsnivå, bra bärighet och höga grabbräcken. L har varit
den populäraste motorbåten i Norden år efter år.
L2

Ett ljust akterkapell samt en lätt och stabil gång gör båten användbar
i olika förhållanden. Sikten från styrpulpeten är mycket bra och reglagen
är omsorgsfullt placerade. Det finns också färdiga platser för kompass
och kartplotter.

Den kombinerade sidotoften och spölådan finns att tillgå som tilläggsutrustning.

Buster L:s färgsida

Räcken och halkfria ytor gör det lätt att stiga i och ur båten. Båten har
utrymme för sex personer och det finns mycket fritt utrymme. En stor
sidotoft som fungerar som förvaringsutrymme finns som tillbehör.

Navy Blue Satin

Alternativa färger

Den rejäla och lätta båten kan transporteras på en mindre EU-trailer
utan bromsar.

Färgtonen på färgerna som presenteras här är så korrekta som det är trycktekniskt möjligt.

5

Prestanda

Buster L

35

50 hp
40 hp

Hastighet, Knop

30
25
20
15
10
5

1. Genom att montera ur sitt- och förvaringsboxarna framför pulpeterna får man mera utrymme i fören.

0

6

5

4

2. Ett ljust och praktiskt akterkapell som skydd för sittbrunnen med två pulpeter finns som tillbehör.

3

2

Personantal

6

Bärbarhet

450 kg

Total längd

5,04 m

Bredd

1,98 m

Djup

0,29 m

V-vinkel

16°

Vikt (utan motor)

340 kg (L1), 370 kg (L2)

Motoreffekt

30–50 hp

Rigglängd, motor

pitkä

Planeringskategori

C

Maximal hastighet

29 knop

1

Personer

3. Man kan förbättra pulpeternas vindskydd genom en mellandörr som finns att tillgå
i Canvas-utrustningspaketet.

Standardutrustning
Kabelstyrning

Batteribox

Vänster konsol, vindruta och räcke (L1)

Dyna för säte och spölåda

NAVI 5-paketet

4. Båten är lätt att manövrera vilket gör resan bekväm. Rymliga och breda innerutrymmen samt höga räcken
bidrar till bekvämligheten.

Räcken

Huvudströmbrytare med
automatsäkringar

Säte och förvarsbox, 45 l

Vattenskidbåge

COMFORT-paketet
CANVAS-paketet (L2)

5. Den lätthanterliga båten accelererar mjukt och behåller sina säkra köregenskaper i alla situationer.

Utrustningspaket

Tilläggsutrustning

Förräcke, vänster

Ljusmast, nedfällbar

Dyna för säte och förvarsbox

Monteringsskädda för ekolodsgivare

Styrkonsol, vindruta och räcke

Brandsläckare

Dyna för aktersoffa

Kompass

Säte och förvarsbox, 45l, 2 st (L2)

Automatisk länspump

Dyna/ryggstöd

Badstege

Sittbrunn med regnvattentömning

Förräcke, höger

Låsset (Abloy lås,
3 nycklar och låsningsvajer)
Spännband, 3 st

Dörr

Dynset (L2)

Säte och spölåda

Hamnkapell (L2)

Sittboxar framför pulpeten (L1)

Akterkapell (L2)
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Buster M
M

Den mångsidiga familjebåten
Den mångsidiga Buster M: pulpetbåten för fritidsaktiviteter och transport

4,60 m

42

1,86 m

30–40 hp

5

1

2

Buster M

Spöboxen är standard på M1 och tilläggsutrustning på M2.

M1

M

Den mångsidiga och enkla Buster M lämpar sig för båtutflykter, fiske och
andra fritidsaktiviteter. Denna näpna pulpetbåt är rymlig, ekonomisk och
pålitlig vilket gör den till en utmärkt familjebåt för fem personer. Med en
sidotoft i fören får man ytterligare sittplatser och förvaringsutrymme. Sidotoften fungerar också som en förvaringsbox.
M2

3

5

Den ergonomiskt byggda Buster M ger gott skydd. Styrpulpeten har en
vindruta och inbyggda platser för instrument, kompass och kartplotter.
I fören finns en kombinerad spölåda/förvarsbox och brevid konsolen finns
ett långt, ledigt utrymme på durken. Mera sitt- och stuvutrymme kan man
få genom att beställa en extra förvarslåda framför konsolen.
Buster M kan också fås med två pulpeter. Man kan beställa en babordspulpet som tillval bredvid styrpulpeten. Mellan pulpeterna fås en mellandörr som skydar från vind och stänk. Modellen med två konsoler har två
sitt/förvarsboxar som standard.

Buster M:s färgsida

Tack vare båtens stabila gång blir resan bekväm även för de passagerare
som sitter i fören. Den hållbara och lätta M-båten färdas bränslesnålt och
säkert både till sjöss och på en mindre EU- trailer utan bromsar.

Sea Blue
Färgtonen på färgerna som presenteras här är så korrekta som det är trycktekniskt möjligt.

Prestanda
4

Buster M

35

40 hp

30 hp

Hastighet, Knop

30
25
20
15
10
5
0

5

4

3

2

1

Personantal

5

Bärbarhet

375 kg

Total längd

4,60 m

Bredd

1,86 m

Djup

0,19 m

V-vinkel

17,5°

Vikt (utan motor)

303 kg

Motoreffekt

30–40 hp

Rigglängd, motor

L

Planeringskategori

C

Maximal hastighet

29 knop

Personer

1. Båten planar upp snabbt, har stabil gång och en säker körglädje. Allt som behövs för en behaglig, trygg och
säker färd.
2. Rymlig sittbrunn, relingsräcken, halkfria ytor på fördäcket och på sidotrappan bidrar till båtens säkerhet.
3. Man kan montera en mellandörr som vindskydd mellan pulpeterna. Dörren, som har gångjärn, är lätt att
använda. Nedre delen är fast medan dörrens övre del kan rullas upp vid behov.
4. Till modellen med två pulpeter finns ett akterkapell för sittbrunnen som tillval. Hoprullat ryms kapellet prydligt
bakom aktertoften.
5. Förens låsbara spöbox, som rymmer fiskeredskap och andra långa tillbehör, är standard i M1, och
tilläggsutrustning i M2.

* Buster lås-set fås som tillbehör. Setet inkluderar tre Abloy lås, en låswire samt 3 nycklar. Kontakta din Buster återförsäljare för mera information.
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Standardutrustning

Utrustningspaket

Tilläggsutrustning

Kabelstyrning

Ljusmast, nedfällbar

Dörr (M2)

Säte och spölåda

NAVI 5-paketet

Räcken

Brandsläckare

Vänster konsol (inkl. vindruta, räcke,
stativ samt fastsättningar, M1)

Dyna för säte och spölåda

COMFORT-paketet

Styrkonsol, vindruta och räcke

Badstege

Mellandörr (M2)

Hamnkapell

CANVAS-paketet (M2)

Vänster konsol, vindruta och räcke (M2)

Automatisk länspump

Säte och förvarsbox, 45 l

Akterkapell (inkl. inte dörrgardin, M2)

Säte och förvarsbox, 45 l, 2 st (M2)

Batteribox

Dyna för säte och förvarsbox

Vattenskidbåge

Säte och spölåda (M1)

Huvudströmbrytare med
automatsäkringar

Dynset

Monteringsskädda för ekolodsgivare

Underlag för två bränsletankar

Sittbrunn med regnvattentömning

Dyna för aktersoffa

Kompass

Ryggstöd (inkluderar dyna)

Låsset (Abloy lås, 3 nycklar
och låsningsvajer)
Spännband, 3 st

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 72 •
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s / Scc

Buster S, Buster Scc
Stugbåtar för mångsidigt bruk
Behaglig att köra med gott om utrymme för prylar: de behändiga pulpetbåtarna Buster
S och Buster Scc för transport och till fiske

4,58 m

46

1,88 m

20–30 hp

4

2

Buster S
Buster Scc

S

Buster S och systermodellen Buster Scc med mittkonsol är mångsidiga
arbetsbåtar. Småbåtarna lämpar sig också för utflykt och fiskeresor. Man
reser bekvämt med en liten motor på 20-30 hästkrafter och de kan också
användas som roddbåtar. Båtarna rymmer fyra personer.

3

4

s / Scc

1

Scc

I S-båtens standardversion finns en tvärgående mittoft som man kan
gå över. Det gör båten lätt att köra ensam. På durken finns det gott om
utrymme för frakt av last. Scc-modellen kan även köras stående.
Relingsräcken som löper längs båda friborden gör båten säker. Det är
också lätt att hänga fendrar och montera spöhållare på räckena. Det finns
en aktertoft som också fungerar som förvaringsutrymme. Stoppade dynor
för aktertoften finns som tillbehör.

Prestanda

5

30

30 hp

Hastighet, Knop

20 hp

Buster S

25

Personantal

4

Bärbarhet

300 kg

20

Total längd

4,58 m

Bredd

1,88 m

Djup

0,19 m

V-vinkel

15°

Vikt (utan motor)

259 kg (S), 280 kg (Scc)

Motoreffekt

20–30 hp

Rigglängd, motor

L

Planeringskategori

C

Maximal hastighet

25 knop

15
10
5
0

4

3

2

1

Personer

1. Scc-modellens pulpet är omsorgsfullt disponerad så man kan köra båten stående.
2. Hamnkapellet som hör till tilläggsutrustningen skyddar båten från regn och skräp.
3. Den rymliga och stabila båten gör det lätt att fiska och röra sig ombord.
4. S-modellens styrpulpet är placerad på styrbordssidan.
5. Mittpulpeten i Scc-modellen är båtförarens utkiksplats. I mittpulpeten finns utrymme för
tillbehör som kompass och kartplotter. Framför mittpulpeten finns en 45 liters sittbox/stuvbox.

Standardutrustning

Tilläggsutrustning

Kabelstyrning

Dynset

Kompass

Styrkonsol, vindruta och räcke (S)

Dyna för aktersoffa

Låsset (Abloy lås, 3 nycklar och låsningsvajer)

Mittkonsol, vindruta och räcke (Scc)

Dyna för akterryggstödet, vänster

Spännband, 3 st

Räcken

Dyna för akterryggstödet, höger

Dyna för säte och förvarsbox (Scc)

Underlag för bränsletank

Dyna för förtoft

Räcke i fören, babord

Sittbox/Förvarsbox i konsolen, 45 l (Scc)

Dyna för mittoft

Monteringsskädda för ekolodsgivare

Batteribox

Kapell/hamnkapell

Huvudströmbrytare med automatsäkringar
Ljusmast, nedfällbar
Automatisk länspump
Buster förbehåller sig rätten att ändra på de enskilda modellerna vad gäller modell-, färg- och prisförändringar, utan särskilt meddelande. Båtarnas standardutrustning kan
variera i olika marknadsområden. I broschyren och i andra Busterpublikationer finns bilder på båtar med utrustning som inte hör till standardutrustningen.
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Xs / XSr

Buster XS, Buster xsr
Buster XS och Buster XSr - praktiska bruksbåtar
Bekymmersfritt båtliv också i mindre storleksklasser: de hållbara, säkra och
lättskötta Buster XS eller Buster XSr för fiske och kortare sträckor

4,15 m

50

1,65 m

6–20 hp

4

2

Buster XS
Buster XSr

XS

Xs / XSr

1

Buster XS och systermodellen XSr med en styrpulpet är praktiska
bruksbåtar för kortare sträckor och fisketurer. Båtarna har plats för fyra
personer med bagage.

3

Också en nybörjare kan köra XS- och XSr-båtarna säkert och ekonomiskt
med en 6-20 hästkrafters motor. Båtarna beter sig tryggt i alla väderförhållanden. Tack vare XSr-modellens Styrkonsol med vindruta blir båten ännu
bekvämare att köra. Båda modeller kan också användas som roddbåtar.

XSr

Båtarnas inredning är effektivt utnyttjad: mittoften fungerar som förvaringsutrymme och under aktertoften finns ytterligare skyddat utrymme för prylar.
Som tillbehör finns ett hamnkapell som skyddar mot skräp och regn.
Kapellet sträcker sig från motorbrunnen och ända fram till fören.
Båtarna är hållbara och lätta att köra vilket gör dem säkra till sjöss.
Också den osänkbara konstruktionen bidrar till säkerheten. Båten väger
bara 160 kg och en vanlig personbil klarar lätt av att dra båten på en
EU-trailer utan bromsar.

Prestanda
1. De höga och ergonomiska tofterna är belagda med lättskött termoplast.
2. Den halkfria ytan i fören gör det lätt att ta sig i och ur båten.

Buster XS
Personantal

4

Bärbarhet

300 kg

20

Total längd

4,15 m

Bredd

1,65 m

15

Djup

0,18 m

V-vinkel

10°

Vikt (utan motor)

160 kg

5

Motoreffekt

6–20 hp

Rigglängd, motor

XS: S eller L, XSr: L

0

Planeringskategori

D

Maximal hastighet

24 knop

25

15 hp
Hastighet, Knop

3. Buster XS körs från aktertoften.

30

20 hp

10

4

3

2

1

Personer

XS och XSr vänder sig även till nybörjare
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Standardutrustning

Tilläggsutrustning

Kabelstyrning

Konsol (inkl. vindruta, ratt och styrmekanism)

Låsset (Abloy lås, 3 nycklar och låsningsvajer)

Konsol med vindruta (XSr)

Akterräcke

Spännband, 3 st

Underlag för bränsletank

Sidoräcke

Vindruta

Manuell länspump (XS)

Kör/hamnkapell

Automatisk länspump (XSr)

Adapter för byte av rigglängd (XS)

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 72 •
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Buster mini
En äkta liten Buster i aluminium
En klassiker är tillbaka: Buster Mini kan framföras med utombordare, el eller åror

3,81 m

54

1,44 m

2–8 hp

3

2

Buster mini
mini

1

Buster Mini är en behändig rodd- och motorbåt, som kan köras med både
utombordare- och elmotor. Båten lämpar sig för fiske, små transporter,
nybörjare samt som allround båten på sommarnöjet. Båten beter sig
ytterst konsekvent i alla situationer. Tack vare den behändiga Easy Bail
(pat. pend.) funktionen är det lätt att tömma regnvatten ur båten både på
land och under gång. *

3

4

Trots sin ringa storlek är Mini en tvättäkta Buster, byggd enligt Aluminium
Hull Technology by Fiskars –teknologin. Tack vare aluminiumkonstruktionen
är Mini hållbar, bekymmersfri att äga samt så gott som underhållsfri.
Mini är en säker båt eftersom den är osänkbar.
I sin storleksklass är Mini rymlig; den bär 3 personer med baggage, och
båtens rejäla innerutrymmen är väl utnyttjade. Båten har durk av marinfaner och tofterna har termoplast på ovansidan.

Mini går bra med eloch utombordsmotor
eller bara att ro.

Som standard har båten ett par klykfästen, och som tillval finns åror i
aluminium, klykorna jämte ett andra par klykfästen.
Mini väger endast ca 100 kg, så den är lätt att dra upp på stranden
och vända upp och ner för vintern. Mini kan transporteras på en mindre
obromsad EU-trailer.

1. Mini går raskt och ekonomiskt både med el- och utombordare.
Man kan också ro båten.
2. Den hållbara och långlivade Mini är garanterad Aluminium Hull
Technology by Fiskars -kvalitet.

* Gäller med bensinmotor över 6 hp, då man kör så att båten planar. Med Easy Bail ventilen kan man
tömma båten även då den är uppdragen på land.

3. Tofternas termoplast är lätta att hålla rena och behagliga att sitta på.
4. Båten töms på regnvatten med Easy Bail (pat. pend.) tömningsventilen
då båten körs i planingsfart.

Prestanda
18

Hastighet, Knop

8 hp

6 hp

Buster Mini

16
14
12
10
8
6
4
3

2

Personantal

3

Bärbarhet

225 kg

Total längd

3,81 m

Bredd

1,44 m

Djup

0,18 m

V-vinkel

10°

Vikt (utan motor)

105 kg

Motoreffekt

2–8 hp

Rigglängd, motor

L

Planeringskategori

D

Maximal hastighet

17 knop

1

Personer

56

Standardutrustning

Tilläggsutrustning

Ett par klykfästen

Roddset (ett par åror, ett par klykor, ett par klykfästen)

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 72 •
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Buster Pro Series är proffsmodellerna för hårt bruk, krävande
fritidsanvändning och tuffa förhållanden.

Aluminium och rostfritt stål
Pro Series-båtarna tillverkas av hållbart marinaluminium och med
Aluminium Hull Technology by Fiskars-teknologin. Tack vare materialet
och detaljerna på skrovet är det bekymmersfritt att använda båten
också i krävande situationer och förhållanden.
Grundkonstruktionen i Pro Series-båtarna är gjord av tjockt aluminium.
Durken, ytorna och plattformarna är gjorda av halkfria och räfflade
aluminiumplattor. Båtens inredning är gjord av olackad eller anodiserad aluminium. Pulpeter, aktertoften och förens sitt-och förvaringsboxar
är gjorda av aluminium. Grabbräcken, pollare och targabågen
är gjord av rostfritt stål och har rejäla dimensioner.

58

Ekonomisk med god prestanda och
bra köregenskaper
Speciell uppmärksamhet har lagts på prestandan samt till att göra
Pro series-båtarna lätta att manövrera. Den optimala skrovformen har
rejäla dimensioner och är mycket stadig och stark. Tyngdpunkten är låg
vilket bäddar för stabila, trygga och säkra köregenskaper, gången är
stabil även i hög sjö. En rejäl motoreffekt och ett brett effektområde
gör det möjligt att köra ekonomiskt även i höga hastigheter oberoende
av lasten.

Utrustad för krävande förhållanden
Pro Series-båtarna är standarutrustade för krävande förhållanden.
På den rostfria targabågen runt pulpeten kan man montera olika
tillbehör och elektronik. Båtens belysning minimerar bländning under
mörkerkörning: ljuspunkterna är omsorgsfullt placerade, lamporna är
skyddade med en bakgrundskiva för att hindra reflexer (Magnum Pro)
även instrumentpanelen är behandlad med en mörk, reflexfri färg.

Magnum Pro kommer standardutrustad med NAVI 12-paketet som
innehåller 12” plotter samt kompass. Tillsammans med ekolodet och
radarn (endast Magnum Pro) som ingår i Navi Plus-paketet får du
professionell navigationsutrustning ombord. Till Pro Series-kollektionen
finns det rikligt med tillbehör.
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magnum pRO

BUSTER magnum Pro
Överlägsen i extremförhållanden
Magnum Pro för tufft jobb året om

7,10 m

60

2,40 m

115–250 hp

6

2

Buster magnum pro
Buster Magnum Pro erbjuder hållbarhet och prestanda för både arbete
och fritid under så gott som hela året. Den utmärkta balansen, skrovets
utformning och trimplanen i den rymliga mittpulpetsbåten med rena linjer
garanterar en stabil körkänsla också i hög fart. Elhydraulisk styrning, som
hör till tilläggsutrustningen, underlättar körningen. Med den stora bränsletanken och det ekonomiska skrovet kan man köra upp till 240 sjömil på
en enda tank.*

3

4

Magnum Pro:s mittpulpet av aluminium som man kan gå runt och aktertoft
med öppna bakhörn gör det lätt att röra sig i båten vare sig du ska fiska,
transportera last eller vid förtöjning. I standardutrustningen finns ett kapell
till targan som skyddar mot vind och regn. En sprayhood och löstagbara
tygväggar bildar en bekväm hytt för två passagerare. På targabågen finns
det möjlighet att montera olika tillbehör.
I den praktiskt utformade styrpulpeten finns en 12” Garmin kartplotter
som standardutrustning. Det härdade säkerhetsglaset på vindrutan blir inte
repat av vindrutetorkarna. De sadelformade offshore-stolarna som monteras på fabriken som tilläggsutrustning är tänkta att användas vid extremt
bruk. Tiltratten fulländar körställningen.
I aktertoften av helaluminium finns det gott om förvaringsutrymme. Bakom
toften finns ett brett, rymligt och låsbart utrymme för långa attiraljer.

Buster Magnum Pro:s färgsida

magnum pro

1

Night Black Matt
Färgtonen på färgerna som presenteras här är så korrekta som det är trycktekniskt möjligt.

Förskeppet har ett bekvämt steg med ett rymligt förvarsutrymme.
Båtens rymlighet, hållbarhet och prestanda gör Magnum Pro:n idealisk
för transport av saker: även fullastad är en 250 hästkrafters motor fullt tillräcklig. Med den största motoreffekten kan man uppnå en topphastighet
på hela 50 knop. Om man vill installera en mindre extramotor finns ett
extra motorfäste som tillbehör.

* Till exempel en motor på 150 hästkrafter, 250 liters tank, 10 %:s reserv, förbrukning 0,9 l/sjömil.
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Buster Magnum Pro

Prestanda
60

250 hp
50

225 hp
Hastighet, Knop

150 hp

40
30
20
10
0

6

5

4

3

2

1

Personer

1. Under den tvåsitsiga toften framför pulpeten finns ett förvaringsutrymme för större saker.
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Bärbarhet

450 kg

Total längd

7,10 m

Bredd

2,40 m

Djup

0,36 m

V-vinkel

21°

Vikt (utan motor)

1045 kg

Motoreffekt

115–250 hp

Rigglängd, motor

XL

Bränsletankens volym

250 l

Planeringskategori

C

Maximal hastighet

48 knop

Standardutrustning

Tilläggsutrustning

Utrustningspaket

Navi 12"-paketet (Garmin 4012 -plotter och kompass)

Fast bränsletank, 250 l

Dynset

NAVI Plus-paketet

Hydraulisk styrning

Trimplan

Skydd för konsol (inte med sprayhood)

RADAR-paketet

Knapar och räcken i rostfritt stål

Batteribox

Vattenskidbåge

Centerkonsol i aluminium, vindruta

Huvudströmbrytare med automatsäkringar

Wakeboard ställning för vattenskidbåge

Vindruta i härdat glas, torkare

Navigationsljus

Monteringsskädda för ekolodsgivare

Förvarsbox, aluminium

Kompass

Fäste för hjälpmotor

4. I aktern finns stora bad och arbetsplattformar samt en stege som kan fällas uppåt. I stuvboxarna finns stuvfack för rep
och ankare. Den låsbara* luckan skyddar bränsletankens påfyllningrör.

Fjädrande stativ för säten

Ljusmast, nedfällbar

Tilläggsdel till aktertoften, ett par

Sidodörrar

Brandsläckare

Elektro-hydraulisk styrning (fabriksmonterad)

5. Magnum Pro kan användas i de flesta väderförhållanden och är därför rätta båten för en lång säsong. Trots den höga
relingshöjden på 90 cm har båten ändå rena linjer.

Förvarsfickor i dörrarna

Manuell länspump

Tiltratt (fabriksmonterad)

Offshore säten

Automatisk länspump

Körkapell

Sittbrunn med regnvattentömning

2. Rejäla och stora badplattformar gör det lätt att jobba i aktern och underlättar också sjösättningen. Ytorna är gjorda
av halkfritt aluminium.
3. I Magnum Pro:s standardutrustning finns bl.a. en Garmin 12” kartplotter och kompass. Den höga vindrutan är gjord av
hållbart och härdat glas.

* Buster lås-set fås som tillbehör. Setet inkluderar tre Abloy lås, en låswire samt 3 nycklar. Kontakta din Buster återförsäljare för mera information.
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Personantal

Räcke

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan •
Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboat.com.
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BUSTER XL Pro
XL pro

Utrymme att jobba
En tålig båt för arbete och nöje: XL Pro

5,94 m

64

2,17 m

90–115 hp

7

1

2

Buster XL pro

SC

Buster XL Pro är en slitstark arbetsbåt som tagits fram speciellt för
krävande hobby- och yrkesbruk samt fiske. Båten bygger på det helt
nya XL skrovet.

XL pro

CC
XL Pro kan fås med konsolen fabriksmonterad i mitten eller på höger sida,
i båda modellerna med stadig targabåge i rostritt stål runt rutramen och
stort förvarsutrymme på konsolens framsida. XL Pro går helt i aluminium,
med 4 mm bottenplåt, grovt räfflad aluminiumdurk samt rejält tilltagna
beslag – allt detta bidrar till bekymmersfria timmar till sjöss. Alla beslagen
är i rostfritt stål. Som extra säkerhet vid fiske eller charter kan man få dubbelräcke fabriksmonterat på aktern som tillbehör.
3

4

Buster XL Pro:s färgsida

De rejäla öppna ytorna underlättar fiske samt transport av last. Den grovt
räfflade durken är slitstark och ger gott fotfäste. Dessutom blir båten oöm
och lätt att hålla ren. Förskeppet har ett nytt steg, som både underlättar
iland- och ombordstigning och ger ett nytt, rejält förvarsutrymme i båten.
Den rena aktern och den tvådelade klaffbänken erbjuder passagerare sittplatser, med bänkarna nedfällda får man ett fint utrymme för fiske mm.

Night Black Matt
Färgtonen på färgerna som presenteras här är så korrekta som det är trycktekniskt möjligt.

XL Pro har självlänsning av durken, och skrovet är osänkbart. Tack vare
sin låga tyngdpunkt går båten stabilt såväl i grövre sjö men är också stabil
vid bryggan. Den hydrauliska styrningen gör resan lätt och ger en bekväm
åkänsla. Motorns rekommenderade effektområde är brett: 90–115 hk.
Den största motorn möjliggör ekonomisk körning även med maximal last.
5

6

Prestanda

Buster XL Pro
Personantal
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Bärbarhet

525 kg

40

Total längd

5,94 m

35

Bredd

2,17 m

Djup

0,3 m

V-vinkel

19 °

25

Vikt (utan motor)

608 kg

20

Motoreffekt

90–115 hp

Rigglängd, motor

L

15

Bränsletankens volym

100 l

10

Planeringskategori

C

Maximal hastighet

39 knop

45

100 hp

Hastighet, Knop

115 hp

30

5

4

3

2

1

Personer

1. Aluminiumkonsolen kan beställas fabriksmonterad antingen i mitten eller till höger.
2. Akterkapellet är ett praktiskt tillbehör.
3. Man kan lätt montera extra utrustning i konsolen. Targabågen har färdiga kabelgenomföringar. Konsolens ovansida
är behandlad med antireflekterande färg.
4. Den stadiga tvådelade akterbänken går att fälla upp och ner. Under bänken finns ett stort förvarsutrymme.
I aktern finns stora badplattformar, handtag samt en fällbar stege. Bränsletankens påfyllning finns under
akterboxens låsbara lock.
5. Båtens förpulpit och beslag är i rostfritt stål. Steget i förskeppet är nytt med möjlighet till förvaring inuti.
6. Fiskeguide Kalle Paavolas XL Pro har rikligt med tillägsutrustning för fiske.

Tilläggsutrustning

Utrustningspaket

Hydraulisk styrning

Fast bränsletank, 100 l

Dynset

NAVI 7-paketet

Knapar och räcken i rostfritt stål

Ljusmast, nedfällbar

Vattenskidbåge

CANVAS-paketet

Aluminiumdurk

Navigationsljus

Wakeboard ställning för vattenskidbåge

Offshore säten

Brandsläckare

Skydd för konsol

Centerkonsol i aluminium, vindruta (CC)

Batteribox

Akterkapell

Sidokonsol i aluminium, vindruta (SC)

Huvudströmbrytare med
automatsäkringar

Fäste för hjälpmotor

Targa för konsol

Automatisk länspump

Monteringsskädda för ekolodsgivare

2-delad klaffbänk, akter

Sittbrunn med regnvattentömning

Låsset (Abloy lås, 3 nycklar och låsningsvajer)

Standardutrustning

Förvarsbox, aluminium

Spännband, 3 st
Multifunktionsbänk (CC)
Dubbelräcke, akter, rostfritt stål
Trimplan (fabriksmonterad)

* Buster lås-set fås som tillbehör. Setet inkluderar tre Abloy lås, en låswire samt 3 nycklar. Kontakta din Buster återförsäljare för mera information.
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En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan •
Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboat.com.
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BUSTER Lx Pro
Lx pro

Den trogna kompisen för jobb och fritid
Professionella Lx Pro i den populära 5 meters klassen

5,04 m

68

1,98 m

50–70 hp

6

1

2

Buster Lx PRO

3

4

Lx pro

Buster Lx Pro är en robust och stark öppen mittpulpetsbåt som lämpar
sig för krävande fritidsbruk och hårt arbete. Den passar utmärkt som
transportbåt, för frakt av saker, passagerare eller resor till stugan.
Båten ingår i den populära fem meters klassen och har plats för upp
till sex passagerare.
Vid utformningen av Lx Pro i helaluminium har man fokuserat på
krävande användning. Båtens kraftiga bottenplåt på 4 mm är gjort av
marinaluminium vilket båten extremt vridstyv och stadig. Mittpulpeten som
man kan gå runt ger ett gott skydd mot vind och bidrar till att det finns
mycket öppet utrymme. En rostfri targabåge är monterad runt mittpulpeten.

Buster Lx Pro:s färgsida
Night Black Matt

För god säkerhet är båtens räcken höga och durken är gjord av räfflad
aluminium. Pollarna samt de stadiga relingsräckena är gjorda av rostfritt stål. Fördäcket är stort. Även badplattformarna och akterboxarna
är rejält tilltagna.
Det finns förvaringsutrymme i fören och under aktertoften. Framför mittpulpeten finns dessutom en stor, integrerad sitt-och förvaringsbox. Inne
i pulpeten finns det fack för småprylar. Som tillval finns en bänk för två
istället för standard stolen.

Färgtonen på färgerna som presenteras här är så korrekta som det är trycktekniskt möjligt.

Lx Pro har god prestanda och är en lättmanövrerad båt. Den rekommenderade motoreffekten är mellan 40 och 70 hästkrafter. Också som fullastad
går båten lätt och ekonomiskt i marchfart. Stoppade dynor, vilka finns som
tilläggsutrustning gör resan ännu bekvämare.

5

Prestanda

Buster Lx Pro
Personantal

6

Bärbarhet

450 kg

30

Total längd

5,04 m

25

Leveys

1,98 m

Djup

0,3 m

V-vinkel

19°

Vikt (utan motor)

430 kg

Motoreffekt

50–70 hp

Rigglängd, motor

L

5

Bränsletankens volym

53 l

0

Planeringskategori

C

Maximal hastighet

32 knop

35

60 hp

50 hp

Nopeus, solmua

70 hp

20
15
10

6

5

4

3

2

1

Henkilöä

1. Fördäcket är gjort av halkfritt aluminium.
2. De stadiga räckena är gjorda av rostfritt stål.
3. Mittpulpeten skyddar för vind och bidrar till att det finns mycket öppet utrymme i båten.
4. Aktertoften i aluminium lämnar akterhörnen fria.
5. Lx Pro kan transportera även ovanligare last.
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Standardutrustning

Tilläggsutrustning

Utrustningspaket
NAVI 7-paketet

Hydraulisk styrning

Fast bränsletank, 53 l

Dynset

Knapar och räcken i rostfritt stål

Ljusmast, nedfällbar

Vattenskidbåge

Aluminiumdurk

Brandsläckare

Monteringsskädda för ekolodsgivare

Centerkonsol i aluminium, vindruta

Batteribox

Skydd för konsol

Targa för konsol

Huvudströmbrytare med
automatsäkringar

Låsset (Abloy lås, 3 nycklar och låsningsvajer)

Offshore säten

Automatisk länspump

Spännband, 3 st

En box i aluminium framför pulpeten

Sittbrunn med regnvattentömning

Multifunktionsbänk

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan •
Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboat.com.
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Buster-utrustningspaket 2013
Då du beställer en ny Buster får du det utrustningspaket du valt färdigmonterat från fabriken.
Fabriksmontering garanterar att du kan använda båt och utrustningen direkt då du får hem båten.

Det är avsevärt förmånligare att köpa färdiga utrustningspaket än att köpa och montera utrustning på egen
hand efteråt. Delarna i utrustningspaketen är högkvalitativa och monterade på fabriken på ett professionellt sätt.
Du hittar utförligare information om båtarna och tillbehören på planera.buster.fi. Där kan du också skräddarsy
din egen Buster.

CANVAS

COMFORT

I Canvas-paketet ingår modellanpassade kapell som är justerbara
för väder och vind till de flesta Buster-modellerna. För kapellet som
kan vikas ned finns det för vissa modeller ett skyddat kapellgarage
eller ett särskilt kapellfodral. Canvas paketet för Buster M, L, och Lx
innehåller en dörr mellan pulpeterna som skyddar passagerarna från
vind och vatten.

I Comfort-paketet ingår modellanpassade sitt- och ryggstödsdynor.
Du kan även använda båten utan dynorna då du transporterar last.
De löstagbara dynorna förvarar du i båtens stuvboxar då du inte
använder båten. Eftersom dynorna är löstagbara, är de också lätta
att rengöra och torka vid behov.

ENTERTAINMENT

NAVI

Entertainment-underhållningspaketet finns att tillgå till de större
Buster-modellerna. Paketet innehåller ett högklassig iPod, iPhone,
iPad och Mp3 kompatibelt audiosystem, högtalare samt antenn,
vilket gör din Buster till ett underhållningscenter.

Du kan välja mellan tre olika Garmin kartplotteralternativ som
monteras infällt eller ovan instrumentbrädan: Navi 5”, Navi 7”
och Navi 12”. Navi 5”och Navi 7” paketen inkluderar ekolodsgivare.
I Navi Plus–paketet ingår ekolodsfunktionen för Navi 12”.
Navi-paketen inkluderar även kompass.

Bygg din egen
Buster på nätet
Du kan skräddarsy utrustningen och utseendet på din Buster-båt enligt
behov och smak. Nättjänsten Bygg din egen Buster hjälper dig att välja
utrustning och jämföra olika alternativ.
I tjänsten kan du välja den Buster-modell som faller dig i smaken och
komplettera båten med det utrustningspaket samt utvalda tillbehör
som passar dina behov. Du kan dessutom välja olika färger på båtens
färgsida och även välja till ytbehandling på skrovets utsida.
Tjänsten visar båtens, motorns och utrustningens rekommenderade
detaljhandelspris samt rekommenderade priset för hela båtpaketet.*
Du kan skicka ett sammandrag över det du valt per e-post eller föra
en utskrift till närmaste Buster-återförsäljare. Där får du ett personligt
erbjudande för det båtpaket du har valt. Du kan också spara dina båtmodeller för att återkomma till dem i ett senare skede.

*Till priserna tillkommer orts- och återförsäljarenliga leverans- och installationsavgifter.

Bygg din egen Buster på
adressen planera.buster.fi/.

PERFORMANCE
I Performance-paketen ingår en justerbar tiltratt som säkerställer en
ergonomisk och bekväm körställning. Trimplanen bidrar till att båten är
lätt att balansera samt har god prestanda och låg planingströskel.

Beställ på hösten, njut på våren!
Om du gör din båtbeställning på hösten undviker du den värsta
leveransruschen och kommer ut på sjön tidigt på våren!
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buster

Utrustningspaket
och tillbehör
Mini

XS, XSr

S, Scc

Buster Vakt

✘ = separat beställt, fabriksmonterad
utrustning eller utrustningspaket
✓ = standard utrustning
● = valfri utrustning som kan eftermonteras

M1

M2

L1

L2

LX

X

XL

XXL

Magnum

SuperMagnum

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✓

COMFORT-paket för Cabin
Innematta och gardiner för sidofönster

Pro Series
Cabin

Lx Pro

XL Pro SC

XL Pro CC

Magnum Pro

✘

✘

✘

✘

COMFORT-paket för Cabin
Innematta och gardiner för sidofönster

✘

NAVI 5-paket
Kartplotter Garmin 526s, kompass,
ekolodsgivare och monteringsskädda

✘

✘

✘

✘

✘

NAVI 5-paket
Kartplotter Garmin 526s, kompass,
ekolodsgivare och monteringsskädda

✘

NAVI 7-paket
Kartplotter Garmin 720s, kompass,
ekolodsgivare och monteringsskädda

✘

✘

✘

✘

NAVI 12-paket
Kartplotter Garmin 4008, kompass

✘

✘

✘

✓

NAVI 12-paket
Kartplotter Garmin 4008, kompass

NAVI PLUS-paket
Ekolodsenhet GSD22, ekolodsgivare.
Beställs tillsammans med NAVI 12-paket.

✘

✘

✘

✘

NAVI PLUS-paket
Ekolodsenhet GSD22, ekolodsgivare.
Beställs tillsammans med NAVI 12-paket.

✘

✘

RADAR-paket
Radar Garmin GMR 18 HD/4kW

CANVAS-paket
Fabriksmonterat akterkapell

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

CANVAS-paket för Cabin
Fabriksmonterat akterkapell, kemisk toalett, skyddsgardin
ENTERTAINMENT-paket
Audiosystem; radio och mediespelare / Apple kompatibel,
2 högtalare

✘

✘

✘

✓

ENTERTAINMENT -paket för Cabin
Audiosystem; radio och mediespelare / Apple kompatibel,
2 högtalare , nedfällbara bord och dynor för säten i aktern
PERFORMANCE-paket
Trimplan och tiltratt

Åror och klykor

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

CANVAS-paket för Cabin
Fabriksmonterat akterkapell, kemisk toalett, skyddsgardin

✘

ENTERTAINMENT-paket
Audiosystem; radio och mediespelare / Apple kompatibel,
2 högtalare

✘

ENTERTAINMENT -paket för Cabin
Audiosystem; radio och mediespelare / Apple kompatibel,
2 högtalare , nedfällbara bord och dynor för säten i aktern
PERFORMANCE-paket
Trimplan och tiltratt

✓

✘

✓

✓

✘

✘

✓

Vindrutetorkare, framför chaufför

✘

✓

Vindrutetorkare, vänster

●

●

✓

✓

✓

✓

Trimplan

✘

Tiltratt

✓

Vindrutetorkare, framför chaufför
Vindrutetorkare, vänster

✓

Dubbla räcken i aktern, rostfritt stål

✘

Dubbla räcken i aktern, rostfritt stål

✘

Räcken

●

Offshore multifunktionsbänk

✘
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

✓

●

●

●

●

●

●

●

✓

Fäste för hjälpmotor

●

●

●

●

●

Buster Vakt

●

●

●

●

●

Targa
●

●

●

●

●

●

✘

✘

Offshore multifunktionsbänk
Hamnkapell

●

Vattenskidbåge

CANVAS-paket
Fabriksmonterat akterkapell

✘

Åror och klykor

Tiltratt

Hamnkapell

✘

●

Trimplan

Räcken

✘

NAVI 7-paket
Kartplotter Garmin 720s, kompass,
ekolodsgivare och monteringsskädda

✘

RADAR-paket
Radar Garmin GMR 18 HD/4kW
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Buster Vakt

●

✓

✓

✓

✓

Targa

●

●

●

●

Vattenskidbåge

●

●

●

●

Fäste för hjälpmotor

●

●

●

Buster Vakt
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www.busterboat.com

