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Välkommen till 
Buster säsongen 2014!

Ett bekymmersfritt båtval har i många år varit vår slogan. Under den gångna säsongen har jag ofta 
reflekterat över vad det betyder i praktiken. För mig själv som aktiv båtförare betyder det pålitlig-
het, trygghet, förutsägbart beteende även i svåra förhållanden, bra ergonomi, god bränsleekonomi 
samt sist men icke minst ett bra andrahandsvärde. Listan kan göras hur lång som helst, men fram-
för allt tycker jag att det är konsumenternas förtroende för Buster som klar marknadsledare som 
visar att vi med vår modellutveckling har träffat rätt i mångt och mycket. Jag vill därför tacka 
Busterfolket för det förtroende ni har visat oss när ni har valt Buster som er bekymmersfria 
följeslagare till sjöss.

Inför kommande säsong lanserade vi en helt ny ”sommarstugans mångkampare” – Buster X, där vi 
bara har behållit namnet från gamla modellen. En bra båt har förbättrats ytterligare; nya Buster X 
är rymligare, bränslesnålare, mer sjövärdig, robustare och snyggare – men fortfarande lika mångsi-
dig som sin företrädare. Dessutom lanserade vi nya L Pro, som kommer att ersätta Lx Pro i modell-
sortimentet. Nya L Pro är till öppen och mångsidig, med särskild tyngd på en öppen durkyta samt 
goda köregenskaper. 

Dessutom har vi haft vår 50-åriga erfarenhet av aluminiumbåtsbygge som grund för att ta fram en 
ny modellserie med glasfiberdäck och aluminiumskrov; Buster E. Den helt nya E-seriens första 
modell, XLe, hittar du på sidorna 26-29 i denna broschyr. E-serien kommer att utökas under de 
närmaste åren vid sidan om den traditionella Buster modellserien i helaluminium.

Det gångna året var även den första säsongen med Buster Plus. Hundratals Busterägare har kunnat 
njuta av ännu mer bekymmersfritt båtliv tack vare Buster Försäkringen samt Buster Båtplatserna. 
Buster Vakt i sin tur har hjälpt Busterägare att sova sina nätter lugnare genom att övervaka 
båten, när båtägaren tvingas lämna sin båt för sig själv. 

Vi har även utökat vår närvaro i sociala media. Över 5 000 har hittat oss på Facebook 
(BusterbyFiskars) – ett lysande forum för att få fram aktuella nyheter, historier samt aktuella 
händelser under båtsäsongen. Jag hoppas att allt flera av er hittar oss även på nätet, samt att ni 
bland årets båtmodeller hittar ett bekymmersfritt val för era båtbehov! 
Med hopp om ett oförglömligt 2014 till sjöss. 

Anders Kurtén
Marknadsförings- och Produktutvecklingsdirektör, 
Fiskars Boats 
anders.kurten@fiskars.com

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. 



 

BY BUSTER

Det överlägsna marinaluminumet

Marinaluminium är lätt men hållbart, det tål stötar, repor samt bottenkänningar 
utan strukturell deformering. Det upptar inte vatten, det brinner inte, spricker inte 

och rostar inte. Det tål extrema temperaturer och väder – därför kan man utan 
bekymmer förlänga båtsäsongen från tidig vår till sen höst med en Busterbåt. 

Hållbara konstruktioner

De innovativa lösningarna i våra skrov kombinerat med förstklassiga material 
samt kontinuerlig testning i krävande havsförhållanden garanterar säkra 

köregenskaper, god prestanda samt långlivade båtar. 
Våra lösningar för att styva upp skrov gör båtarna hållbara och stabila att köra 

utan att göra dem tunga. Våra styva akterspeglar gör det även möjligt med höga 
motorstyrkor och våra omsorgsfullt designade skrov gör båtarna säkra även i grov 
sjö. Ljudisoleringen i skrovsidor och bottnar är ytterligare garantier för tysta skrov. 

Viktiga miljövärden

Att vara föregångare handlar inte enbart om teknologi och prestanda. 
Det handlar också om ansvar för miljön. Vi strävar efter att minimera negativ 

påverkan på miljön både i vår egen verksamhet och i produktion samt 
material valen för Busterbåtar. 

Det aluminiumråmaterial vi använder för våra båtar är till 80 % återvunnet. 
Den färdiga båtens nyttoanvändningsgrad är över 90 %, eftersom aluminium- och 

plastdelarna är återvinningsbara och trä/plywooddelarna kan brännas. 
Det miljövänliga aluminiumråmaterialet kan återanvändas i oändlighet. 

Allt spillmaterial från vår produktion skickar vi till återvinning. 

Bustrarnas osedvanliga hållbarhet och långa livstid gynnar både 
ägaren och miljön. I den strukturella designen satsar vi särskilt på optimering av 
skrovformen samt en låg totalvikt. Därfär når Buster de bästa prestandasiffrorna 

med relativt låga motoreffekter och låg bränsleförbrukning. Lättheten sparar 
bränsle även då båten släpas på släpkärra. 

Bekymmersfri och mångsidig

En Busterbåt behöver du inte skura, vaxa eller måla. 
En enkel sötvattenstvätt räcker som underhåll. Med din Buster kan du utan 

bekymmer göra strandhugg på både klippor och skär. 
Du kan lasta båten full utan att de slitstarka ytorna tar skada. 

Buster är en mångsidig båt. Tack vare de olika layout- och utrustningsalternativen 
lämpar den sig utomordentligt väl för transporter till sommarstugan, 

utfärder, fiske, vattensport med mera. 
Buster fungerar även som en bra ”packåsna” för utrustning och bagage 

samt som förbindelsebåt. 

Inha Bruk är Europas största designer och producent av aluminium-
båtar. Av de fler än 100 000 båtar som vi har sjösatt under fem 

decenniers verksamhet är de allra flesta ännu i bruk. 

Vår planering har alltid styrts av en kompromisslös strävan efter håll-
barhet, användbarhet samt förstklassiga sjöegenskaper. Detta kombi-
nerat med generationer av industriell hantverkserfarenhet har skapat 

en kvalitet som bland båtfolk blivit en legend: Buster. 

AHT – Aluminium Hull Technology by Buster – är ett bevis på 50 års 
erfarenhet och kompetens, samt vår kontinuerliga strävan att hela tiden 

förbättra våra båtar. 

Den överlägsna aluminiumbåten

Bekymmersfritt båtliv



Buster Cabin

Längd 6,92 m  •  Bredd 2,43 m  •  Motoreffekt 115–200 hk  •  Personer 8

Skärgårdsjeep med 
övernattningsmöjlighet
Cabin tar dig fram i alla väder under alla årstider.



Buster Cabin
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Buster Cabin är rätt val även för dig som inte enbart 
ser båten som ett färdmedel. Buster Cabin har tagits 
fram för båtförare som kör långt och länge och som till-
bringar mer tid i båten än vad en genomsnittlig tur till 
sommarstugan tar. Den rymliga kabinen gör att upp till 
åtta personer kan färdas tryggt och torrt. Vid övernatt-
ning sover två fiskekompisar bekvämt i Cabinen.

Med tanke på det höga antalet passagerare har inner-
utrymmena i Buster Cabin planerats omsorgsfullt. 
Glastaket samt den stora panoramaluckan kombinerat 
med den milda LED-belysningen gör båtåkandet 
behagligt både dag och natt. De stora rutorna ger obru-
ten panoramasikt åt alla håll. Även ljudisoleringen är på 
topp. Cabin är en av Busters tystaste båtar. Med tanke 
på fiskeresor på hösten har även båtens utebelysning 
planerats ändamålsänligt. På natten förvandlas chauf-
förens och kartläsarens sitsar med några enkla hand-
grepp till fullängdskojer. 

Buster Cabin är förbindelsebåten för alla väder. Den är 
lättkörd även i grov sjö. Cabinen är testad för myndig-
hetsbruk och har ett nytt skrov med fylligare för, 
djupare v-botten samt tjockare 5 mm bottenplåt, vilket 
gör båten lämplig även för användning utomskärs. 
Tack vare det optimala aluminiumskrovet är Cabinen ett 
stabilt och säkert arbetsredskap för alla förhållanden. 
Det breda motoreffektområdet från 115 till 200 hk ger 
dig olika alternativ beroende på behov. 

Buster Cabin

Personer 8

Bärighet 600 kg

Längd 6,92 m

Bredd 2,43 m

Djup 0,35 m

V-Botten 21°

Vikt (utan motor) 1185 kg

Motoreffekt 115–200 hk

Rigglängd XL

Bränsletank 200 l

CE-klass C

Max hastighet ca. 40 knop

Standardutrustning Tilläggsutrustning Utrustningspaket

Hydraulisk styrning Badstege och öppet bakdäck Targabåge (fabriksmonterad) NAVI 7-paketet

Räcken och knapar av rostfritt stål Navigationljus Springknapar (fabriksmonterade) NAVI 12-paketet

Hytt för 6 personer Ljusmast, vikbar Värmare Webasto Airtop 2000 (fabriksmonterad) NAVI Plus-paketet

Vindrutetorkare, höger och vänster Trimplan med joystick Yttre styrkonsol (kompatibel med Yamaha motorer med 
mekaniskt reglage) RADAR-paketet

Takfönster och -lucka Fast bränsletank, 200 l Yttre styrkonsol (kompatibel med Yamaha motorer med 
elektroniskt reglage) COMFORT-paketet

Dörr till kabinen bak och för, låsbara, 
lås med ennyckelsystem Batteribox Strålkastare 2 st. ENTERTAINMENT-paketet

Säte med bäddmekanism Huvudströmbrytare med automatiska 
säkringar

Dubbelbatterisystem (kablar och kopplingar, utan 
batterier, fabriksmonterade) CANVAS-paketet

Fjädrande stolstativ Brandsläckare Akterkapell

Mattor till kabin Regnvattenlänsande Mörkläggningsgardiner

LED belysning på däck, röd kartlampa Manuel länspump Hjälpmotorställning

Vikbara bord i kabinen Automatisk länspump Kompass

Plats för rep i fören Monteringsskädda för ekolodsensor

Förvaring för fenderter i fören Låspaket: Abloy Sentry lås med ennyckelsystem, 
låsningsvajer 

Prestanda
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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. Hydraulisk styr- 
 ning gör båten lätt att köra. Det är också möjligt att  
 beställa en fabriksmonterad styrplats ute.

De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, 
varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval, motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, 
bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 73 
• Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboats.com.



Buster SuperMagnum

Längd 7,10 m  •  Bredd 2,42 m  •  Motoreffekt 225–300 hk  •  Personer 7

Överlägsenhet och detaljer
Topputrustade Buster SuperMagnum för 
roliga och snabba båtresor.



Buster SuperMagnum
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Buster SuperMagnum är Busterfamiljens flaggskepp. 
Det är rätt båt för den som bara nöjer sig med det 
bästa in i minsta lilla detalj. Prestandan med 300 hk 
motorn kombinerat med de fina innerutrymmena garan-
terar en enastående Busterupplevelse som inte finns i 
någon annan båt. 

Trots den maxade prestandan är SuperMagnum följsam 
även i grov sjö. Även när topphastigheten överstiger 
50 knop beter sig vår kronjuvel exemplariskt oavsett last-
läge och väder. Förarens och kartläsarens ergonomiska, 
justerbara offshore-säten ger bra stöd i sidled. Den 
läderklädda tiltratten och det högkvalitativa audio-
systemet ger den här urstarka Bustern även en hel del 
sportighet. 

Buster SuperMagnum är byggd för att tåla höga hastig-
heter och tung last. Räcken och beslag i rostfritt stål är 
en självklarhet. Buster Vakt garanterar att din båt är i 
goda händer även då du själv är på land. Det är inte så 
konstigt att vi klart överträffade våra försäljningsmål 
under den första säsongen med SuperMagnum. Nordiska 
båtälskare hittade verkligen fartens tjusning bakom 
ratten på denna nyhet på föredömligt sätt. I år kanske 
det är din tur? 

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

Standardutrustning Tilläggsutrustning Utrustningspaket

Hydraulisk styrning Vattensportbåge Akterkapell NAVI 7-paketet

Tiltratt med läderklädsel Trimplan med joystick Hamnkapell NAVI 12-paketet

Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål Boxar för ankare och rep Wakeboardrack till vattensportbåge NAVI Plus-paketet

Styrpulpet, vindruta i glas, vindrutetorkare Bränsletank, 250 l Targa CANVAS-paketet

Vänster pulpet, vindruta i glas Batteribox Spörack till targa (8 spön)

Låsbara förvaringsboxar, Abloy Sentry lås med 
ennyckelsystem Huvudströmbrytare Hjälpmotorställning

Förvaringsbox framför pulpeten Navigationsljus Skädda för ekolodsensor

Fusion audio anläggning (Apple/MP3 
kompatibel) Ljusmast Kompass

Röd kartlampa Brandsläckare Låsningsset: Abloy Sentry lås med ennyckelsystem, 
låsningsvajer

Säte-spölåda Manuel länspump Förtöjningslinor, 3 st.

Stol 2st. med skyddshuva Automatisk länspump Elektro-hydraulisk servostyrning (fabriksmonterad)

Fjädrande stolstativ Regnvattenlänsande

Comfort-paket (dynor) Buster Vakt beredskap

Badstege och -plattform Dörr

Prestanda
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Buster SuperMagnum

Personer 7

Bärighet 575 kg

Längd 7,10 m

Bredd 2,42 m

Djup 0,36 m

V-Botten 20°

Vikt (utan motor) 1100 kg

Motoreffekt 225–300 hk

Rigglängd XL

Bränsletank 250 l

CE-klass C

Max hastighet ca. 52 knop

SuperMagnums färgsida

Alternativa färger

Black
Pearl
Metallic

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

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.  
 De joystick styrda trimplanen som är standard underlättar  
 optimering av gångläget.

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

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

5. Det rymliga och ljusa kapellet skyddar i alla väder. 
 Det tvådelade kapellet kan anpassas efter rådande väder,  
 och kan förvaras i det rymliga kapellgaraget. 

*Buster låsningssetet som fås som tillval innehåller ett Abloy Sentry hänglås, 
  nycklar i samma serie samt en låsningsvajer. 

White
Pearl
Metallic
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Personer
De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, 
varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval, motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, 
bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 73 
• Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboats.com.



Buster Magnum

Längd 6,90 m  •  Bredd 2,42 m  •  Motoreffekt 100–225 hk  •  Personer 8

Nordens populäraste stora aluminiumbåt
Maffiga och bekväma Buster Magnum trivs bäst i höga farter.



Buster Magnum
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Buster Magnum

Personer 8

Bärighet 600 kg

Längd 6,90 m

Bredd 2,42 m

Djup 0,36 m

V-Botten 20°

Vikt (utan motor) 928 kg

Motoreffekt 100–225 hk 

Rigglängd XL

Bränsletank 170 l

CE-klass C

Max hastighet ca. 47 knop

Standardutrustning Tilläggsutrustning Utrustningspaket

Hydraulisk styrning Batteribox Dynor NAVI 7-paketet

Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål Huvudströmbrytare Bord NAVI 12-paketet

Styrpulpet, vindruta i glas, vindrutetorkare Navigationsljus Akterkapell NAVI Plus-paketet

Vänster pulpet, vindruta i glas Ljusmast Hamnkapell COMFORT-paketet

Sitt-förvarsbox framför pulpet Brandsläckare Vattensportbåge CANVAS-paketet

Säte-spölåda Manuel länspump Wakeboardställning för vattensportbåge ENTERTAINMENT-paketet

Vindrutetorkare, höger Automatisk länspump Targa PERFORMANCE-paketet

Räcken i rostfritt stål Regnvattenlänsande Spörack till targa (8 spön)

Förhandtag Buster Vakt beredskap Hjälpmotorställning

Boxar för ankare och rep Dörr Skädda för ekolodsensor

Fast bränsletank 170 l Kompass

Låsningsset: Abloy Sentry lås med ennyckelsystem, 
låsningsvajer

Fastsättlinor, 3 st.
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Prestanda

225 hk

200 hk

150 hk

115 hk

100 hk

När vi lanserade den första generationens Magnum 
1994 tyckte många att båten var onödigt stor och 
effektiv. 20 år senare, 2014, är Buster Magnum en 
uppseendeväckande syn på vattnet. Som den mest 
sålda öppna båten i sin storleksklass har den blivit en 
del av miljön både i skärgården och på insjöar. Det är 
inte utan orsak som Buster Magnum är en av markna-
dens populäraste motorbåtar. Den garanterar bekväma 
körförhållanden för upp till åtta personer samtidigt som 
den är Busterfamiljens ”värsting” med fartresurser upp 
till 50 knop, beroende på motor. Buster Magnum är 
den aktiva båtmänniskans dröm och det breda motor-
effektområdet garanterar att det finns en lämplig 
kombination för alla ändamål. 

Trots den maffiga storleken är Buster Magnum en lätt 
båt att leva med även under krävande förhållanden. 
Kapellet, som nerfällt ryms i det integrerade kapellgara-
get, ger skydd för upp till sex passagerare. De väl 
tilltagna stuvutrymmena underlättar båtlivet och ger 
bättre komfort. Den antireflekterande övre ytan på 
konsolen minimerar reflektioner på vindrutans insida. 

Buster Magnum lämpar sig för många olika sorters båt-
färder. Den passar lika bra för fiske som för sommarens 
utflykter till smultronstället. De stora badplattformarna, 
den bastanta badstegen samt vattenskidbågen (tillval) 
är bara några av de argument som har gjort att borte-
mot 4 000 lyckliga ågare valt just Buster Magnum 
sedan den lanserades 1994.  

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. 

Black
Pearl
Metallic

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

Magnums färgsida Alternativa färger

*Buster låsningssetet som fås som tillval innehåller ett Abloy Sentry hänglås, nycklar i samma serie samt en låsningsvajer. 
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De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, 
varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval, motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, 
bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 73 
• Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboats.com.



Buster XXL

Längd 6,35 m  •  Bredd 2,40 m  •  Motoreffekt 90–150 hk  •  Personer 7

Utrymme och stil
Buster XXL är en snygg och rymlig båt 
för den sportiga familjen. 



Buster XXL
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Buster XXL

Personer 7

Bärighet 525 kg

Längd 6,35 m

Bredd 2,40 m

Djup 0,35 m

V-Botten 20°

Vikt (utan motor) 850 kg

Motoreffekt 90–150 hk

Rigglängd XL

Bränsletank 155 l

CE-klass C

Max hastighet ca. 43 knop

Standardutrustning Tilläggsutrustning Utrustningspaket

Hydraulisk styrning Batteribox Dynor Skädda för ekolodsensor NAVI 7-paketet

Räcken i rostfritt stål Huvudströmbrytare Targa Kompass PERFORMANCE-paketet

Förhandtag Ljusmast Sitt/förvarsbox 45 l Hjälpmotorställning COMFORT-paketet

Vänster pulpet, vindruta i glas Brandsläckare Dynor till sitt/förvarsbox 45 l Låsningsset: Abloy Sentry lås med 
ennyckelsystem, låsningsvajer CANVAS-paketet

Offshorestolar med skyddshuva Automatisk länspump Solbädd med dyna Förtöjningslinor, 3 st. ENTERTAINMENT-paketet

Rörlig aktersoffa Regnvattenlänsande Akterkapell Vindrutetorkare, vänster

Buster Vakt beredskap Dörr Hamnkapell

Badstege och -platform Vattensportbåge

Boxar för ankare och rep Wakeboardställning för 
vattensportbåge

Fast bränsletank, 155 l Bord
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Prestanda

150 hk

115 hk

90 hk

Buster XXL är som namnet anger en stor båt. 
Men storleken gör inte båten klumpig – snarare tvärtom. 
Buster XXL rör sig smidigt och transporterar upp till sju 
personer med utrustning. Dess öppna och ändamåls-
enliga planlösning är som skapt för en aktivitetsfylld 
dag – oavsett om du har åkt ut på sjön för att fiska, åka 
vattenskidor eller bara för att fika. 

Buster XXL är den ända modellen i sortimentet som har 
en rörlig akterbänk, vilket gör det möjligt att variera sitt-
brunnens layout efter dina behov. Samtidigt är det den 
minsta båten i sortimentet som har räcken och beslag i 
rostfritt stål. Buster XXL är byggd för tufft bruk. Detta 
betonas av de stora lastytorna. Ett sittbrunnsbord (till-
val) ger även möjligheten att tillbringa glada semester-
stunder i gott sällskap ombord. 

Buster XXL är planerad med trivsel i fokus. Den är 
strömlinjeformad och bra att köra. Den rymliga sitt-
brunnen gör det lätt för passagerarna att röra sig i 
båten. ENTERTAINMENT-paketet garanterar att båtturen 
går som på räls till din favoritmusik.  

Deep
Blue
Metallic

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

XXL:s färgsida Alternativa färger1. Buster XXL är strömlinjeformad både till sin design och till sina  
 köregenskaper.

2. Det tudelade kapellet erbjuder skydd för upp till sex personer.  
 Det praktiska kapellgaraget möjliggör även förvaring av långa  
 saker. 

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

4. En vattenskidbåge, som också fungerar som grabbräcke,   
 finns som tillbehör. Tack vare de stora, halkfria badplatt -  
 formarna och den praktiska badstegen är det lätt att ta sig  
 ett dopp och kliva tillbaka i båten. 

5. Den rymliga sittbrunnen gör det bekvämt att röra sig och 
 inbjuder även för ett bekvämt umgänge. Aktertoften kan   
 kompletteras med ett soldäck och soldyna som finns som  
 tillbehör. Aktertoften fungerar också som förvaringsutrymme.
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Personer

De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, 
varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval, motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, 
bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 73 
• Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboats.com.



Buster XL

Längd 5,94 m  •  Bredd 2,17 m  •  Motoreffekt 70–115 hk  •  Personer 7

Den lilla båten 
med stora egenskaper
Buster XL är en praktisk allroundbåt. 



Buster XL
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Buster XL

Personer 7

Bärighet 525 kg

Längd 5,94 m

Bredd 2,17 m

Djup 0,3 m

V-Botten 19°

Vikt (utan motor) 600 kg

Motoreffekt 70–115 hk

Rigglängd L

Bränsletank 100 l

CE-klass C

Max hastighet ca. 39 knop

Standardutrustning Tilläggsutrustning Utrustningspaket

Hydraulisk styrning Offshorestolar med skyddshuva Dyna till baksäte Vattensportbåge NAVI 7-paketet

Räcken Ljusmast Dyna till ryggstöd Wakeboardställning för 
vattensportbåge ENTERTAINMENT-paketet

Förhandtag Brandsläckare Säte-spölåda Skädda för ekolodsensor COMFORT-paketet

Styrpulpet och vindruta i glas Automatisk länspump Dyna till säte-spölåda Kompass CANVAS-paketet

Vänster pulpet, vindruta i glas Regnvattenlänsande Sitt/förvarsbox 45 l Hjälpmotorställning

Vindrutetorkare, höger Buster Vakt beredskap Dynor till sitt/förvarsbox 45 l Vindrutetorkare, vänster

Räcken av rostfritt stål Dörr Akterkapell Låsningsset: Abloy Sentry lås med 
ennyckelsystem, låsningsvajer

Hamnkapell Förtöjningslinor, 3 st.

Targa Vindrutetorkare, höger 
(fabriksmonterade)

Spörack till targa (8 spön) Trimplan med joystick 
(fabriksmonterade)

Prestanda
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Buster XL är den minsta av de stora Bustrarna. 
Liksom sina storasystrar är XL stilig och stadig, men 
även ekonomisk i drift. XL lämpar sig såväl för nytta 
som för nöje. Som alla Bustrar är XL ett bekymmersfritt 
val, som med sin sportiga design ger vardagens båtliv 
ett stänk av lyx. 

Buster XL är rätt val för båtentusiasten som uppskattar 
detaljer i hög kvalitet men som även lägger stor vikt på 
driftsekonomi och användbarhet. Vindrutan i glas med 
torkare ger ökad komfort och säkerhet. De väl tilltagna 
förvarsutrymmena och repboxarna gör resandet enkelt 
även för passagerarna. ENTERTAINMENT-paketets 
audiospelare garanterar trivseln även på längre turer. 

Buster XL är en av sortimentets populäraste model-
ler – och det inte utan anledning. Osänkbara och linje-
rena XL är ett säkert val för resan till stugan likväl som 
för en dag på stranden. De rejäla badplattformarna är 
som gjorda för att ha kul på! Det är inte konstigt att 
Finlands största motorbåtstidning, Kippari, valde XL till 
Finländarnas drömbåt #1. Det förtroende vi har förtjä-
nat är en hederssak för oss. 

Gun Metal 
Grey
Metallic

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

XL:s färgsida Alternativa färger1. 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.  

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.  

4. Med ett kapell som ingår i CANVAS-paketet kan man köra  
 båten välskyddad. 

115 hk

100 hk

80 hk

70 hk

*Buster låsningssetet som fås som tillval innehåller ett Abloy Sentry hänglås, nycklar i samma serie samt en låsningsvajer. 
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Personer

De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, 
varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval, motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, 
bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 73 
• Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboats.com.



Buster XLe

Längd 5,65 m  •  Bredd 2,25 m  •  Motoreffekt 60–100 hk  •  Personer 7

Klassens rymligaste båt med 
glasfiberdäck och aluminiumskrov
Buster XLe är en rymlig och snygg splitterny Buster E! 



Buster XLe

2 3 4 5

1

Buster XLe är den nya Buster E-seriens första båt 
baserad på det kritikerrosade Buster XL skrovet. 
XLe kombinerar fem decenniers erfarenhet av alumini-
umskrov med ett estetiskt formspråk – mångsidighet 
och ändamålsenlighet icke att förglömma. Den stadiga 
vindrutan och den fasta mellandörren skyddar passa-
gerarna från drag och stänk, samtidigt som det integre-
rade kapellgaraget gör livet till sjöss enklare.
 
Buster XLe är rätt val för dem som värdesätter mångsi-
dighet men också är måna om driftsekonomi och 
utseende. Vindrutan i glas med torkare bidrar till kom-
fort och säkerhet. Ett mycket tyst skrov, gedigna förvars-
utrymmen samt repboxar gör båtturen till en fröjd även 
för passagerarna. Den grå durken med halkskydd är 
praktisk både för sommarstugeägare och fiskare. 

Buster XL är finländarnas drömbåt #1. Motoreffektom-
rådet på XLe är unikt brett. Den stora, fasta bränsletan-
ken på 138 liter ger en ovanlig frihet att välja mellan 
optimerad driftsekonomi eller maxad prestanda. Beslag 
i rostritt stål och en väl tilltagen standardutrustnings-
nivå tar vårt löfte ”Ett Bekymmersfritt Val” till en helt ny 
stilklass i och med lanseringen av nya Buster E-serien!

Buster XLe

Personer 7

Bärighet 525 kg

Längd 5,65 m

Bredd 2,25 m

Djup 0,40 m

V-Botten 19°

Vikt (utan motor) 695 kg

Motoreffekt 60–100 hk

Rigglängd L

Bränsletank 138 l

CE-klass C

Max hastighet ca. 36 knop

Standardutrustning Tilläggsutrustning Utrustningspaket

Hydraulisk styrning Låsbara förvaringslådor, Abloy Sentry 
lås med ennyckel system Ljusmast Hamnkapell NAVI 7-paketet

Tiltratt Offshorestolar med skyddshuva Brandsläckare Vattensportbåge

Räcken och däcksbeslag i 
rostfritt stål Akterkapell och kapellgarage Automatisk länspump

Styrpulpet, vindruta i glas, 
vindrutetorkare Boxar till ankare och rep Regnvattenlänsande

Vänster pulpet, vindruta i glas Fast bränsletank 138 l

Dynor Batteribox

Dörr Huvudströmbrytare med 
automatiska säkringar

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 73 
• Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboats.com.

1. Buster XLe har stora, mångsidiga utrymmen. Dörren mellan 
 pulpeterna är standard. Den mörka durken är både lättskött 
 och säker. 

2. Den stiliga styrpulpeten kan förses med 7” flush monterad 
 kartplotter, och sikten från förarsätet är obehindrad. 

3. Vindrutan i härdat glas skyddar effektivt från vind och stänk. 
 Gången mellan pulpeterna ger lätt tillgång till både för och akter. 

4. Aktersoffan har löstagbara dynor och låsbart förvarsutrymme.  
 Dynorna hör till standardutrustningen. Det stora kapellgaraget 
 underlättar vardagen. 
 
5.  Kapellet är standard, och kan anpassas efter väder. 



Buster X

Längd 5,25 m  •  Bredd 2,01 m  •  Motoreffekt 50–70 hk  •  Personer 7

Mångsidiga, moderna Buster 
Buster som anpassas efter dina önskemål.



Buster X
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*)
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Standardutrustning Tilläggsutrustning Utrustningspaket

NFB-kabelstyrning Huvudströmbrytare med 
automatiska säkringar Spölåda Vattensportbåge NAVI 7-paketet

Räcken Ljusmast Sitt/förvarsbox 45 l Wakeboard-rack till vattensportbåge COMFORT-paketet

Styrpulpet, vindruta och handtag Brandsläckare Dynor till sitt/förvarsbox 45 l Nätficka CANVAS-paketet

Vänster pulpet, vindruta Automatisk länspump Dynor till sitt/förvarsbox 70 l Ficka till manualen

Dörr Regnvattenlänsande Dyna till säte-spölåda Hjälpmotorställning

Sitt/förvarsboxar i aktern Dynor till ryggstöd Skädda för ekolodsensor

Stolar med skyddshuva Akterkapell Kompass

Badstege Steg till fören höger Låsningsset: Abloy Sentry lås med 
ennyckelsystem, låsningsvajer

Fast bränsletank 100 l Steg till fören vänster Trimplan med joystickkontrol

Batteribox Hamnkapell

Buster X

Personer 7

Bärighet 525 kg

Längd 5,25 m

Bredd 2,01 m

Djup 0,3 m

V-Botten 19°

Vikt (utan motor) 480 kg

Motoreffekt 50–70 hk

Rigglängd L

Bränsletank 100 l

CE-klass C

Max hastighet ca. 34 knop

Prestanda
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Buster X är en mångsidig all-round båt, som kan 
anpassas när dina behov varierar. Mångsidigheten gör 
den till en av våra långkörarfavoriter i sortimentet. 
Buster X, som är registrerad för sju personer, kan 
anpassas när du har mer last än vanligt. Alla båtens 
sitt- och förvaringsboxar inklusive akterbänkarna kan 
lätt monteras loss. Med tillägsutrustning kan du skräd-
darsy Buster X så att den lämpar sig just för dig!

Buster X är ett ypperligt val för aktivfiskaren. 
Den stora och rejäla däcksytan gör det lätt att röra sig 
ombord. De väl tilltagna innerutrymmena gör att föra-
rens fiskekompisar också ryms ombord, samt bidrar till 
trivseln under fisket. Det sjödugliga skrovet tar er säkert 
ut även till mer fjärran fiskeställen. De stadiga räcken 
och halkskyddsbehandlade stegytorna bidrar till säker-
heten ombord. 

Buster X har NFB-styrning som ökar komforten. 
Den underlättar manövrering i synnerhet på längre 
resor. Den stora, fasta bränsletanken på 100 liter tar 
dig längre mellan tankningarna. Buster X är båten för 
den som värdesätter en aktiv fritid!

1. Kapellet som fås som tilläggsutrustning kan man lätt stuva 
 in i det rymliga, fasta kapellgaraget.

2. Båten har generösa innerutrymmen för sin storlek; sätena är  
 rejält tilltagna, däcket är rymligt och det är tryggt att röra sig  
 ombord. Den tudelade mellandörren mellan konsolerna är  
 standard. 

3. Vid behov kan man ta loss sittboxarna för att få mera 
 utrymme för att transportera last. Låsen till förvarsutrymmen  
 har fasta Abloy Sentry lås. Samma nyckel passar till alla lås,  
 och du kan vid behov skaffa ytterligare lås till båten som   
 fungerar med samma nyckel. 

4. Mellandörren som är standard skyddar passagerarna 
 under färden.

5.  De justerbara och vridbara stolarna bäddar för en bekväm  
 färd och gör det lätt att röra sig i båten. 

White 
Satin

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

X:s färgsida Alternativa färger

70 hk

60 hk

50 hk
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Personer

De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, 
varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval, motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, 
bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 73 
• Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboats.com.

*) tillvalsutrustning



Buster Lx

Längd 5,04 m  •  Bredd 1,98 m  •  Motoreffekt 40–60 hk  •  Personer 6

Nöje och familjeliv
Nordens populäraste sportiga och bekväma nöjesbåt, 
Buster Lx, formar sig efter dina behov och din stil.



Buster Lx
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Buster Lx

Personer 6

Bärighet 450 kg

Längd 5,04 m

Bredd 1,98 m

Djup 0,29 m

V-Botten 16°

Vikt (utan motor) 415 kg

Motoreffekt 40–60 hk

Rigglängd L

Bränsletank 53 l

CE-klass C

Max hastighet ca. 31 knop

Standardutrustning Tilläggsutrustning Utrustningspaket

NFB-kabelstyrning Ljusmast Sitt/förvarsbox 45 l Vattensportbåge NAVI 5-paketet

Räcken Batteribox Dynor till sitt/förvarsbox 45 l Skädda för ekolodsensor COMFORT-paketet

Styrpulpet, vänster pulpet, vindruta 
och handtag

Huvudströmbrytare med 
automatiska säkringar Säte-spölåda Kompass CANVAS-paketet

Brandsläckare Dörr Dyna till säte-spölåda Låsningsset: Abloy Sentry lås med 
ennyckelsystem, låsningsvajer

Stol, 2 st. och skyddshuvor Dynor till baksäte Fastsättlinor, 3 st.

Badstege Dynor till ryggstöd Låsningpaket: Abloy Sentry låsar med 
enkelnyckeln system, låsningkable

Fast bränsletank 53 l Handtag i fören, höger Fastsattlinor, 3 st.

Regnvattenlänsande Hamnkapell (kompatibel med 
kapellskydden) Hjälpmotorställning

Automatisk länspump Akterkapell
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Prestanda

Buster Lx är planerad för dig som trivs till sjöss! 
Den minsta modellen i sortimentet med fast bränsle-
tank är även den minsta som körs från separata 
stolar. Den stiliga Black Satin färgen skiljer sig också 
från mängden. Den här kompakta Bustern skiljer sig på 
ett snyggt sätt från mängden!

Buster Lx lämpar sig för den aktiva båtföraren som vill 
njuta av sjöliv, ensam eller med familj och vänner. 
Buster Lx rymmer bekvämt 6 passagerare. Lx lämpar sig 
även för längre utfärder tack vare sitt- och förvarings-
boxarna, kapellet (tillval) under vilket fem passagera-
re ryms samt den fasta mellandörren. Kapellet hör till 
CANVAS paketet. 

Buster Lx är den sportiga långköraren i sortimentet. 
Eftersom båten är så pass mångsidig är det inget under 
att Lx blivit en succé. Regnvattenstömningen gör 
båten bekymmerfri både till sjöss och vid bryggan. 
Navigationsljusen, som hör till standardutrustningen, 
gör det enkelt att förlänga säsongen långt in på höst-
kanten. 

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

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.  Mellandörren som är standard skyddar passagerarna 
 under färden.

Black
Satin

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

Lx:s färgsida Alternativa färger

60 hk

50 hk

40 hk
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De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, 
varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval, motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, 
bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 73 
• Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboats.com.



Buster L

Längd 5,04 m  •  Bredd 1,98 m  •  Motoreffekt 30–50 hk  •  Personer 6

Favorit för tuff användning 
Populärast i Norden år efter år. Inte utan anledning. 



Buster L
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Buster L

Personer 6

Bärighet 450 kg

Längd 5,04 m

Bredd 1,98 m

Djup 0,29 m

V-Botten 16°

Vikt (utan motor) 340 kg (L1) 370 kg (L2)

Motoreffekt 30–50 hk

Rigglängd L

CE-klass C

Max hastighet ca. 29 knop

Standardutrustning Tilläggsutrustning Utrustningspaket

Kabelstyrning Ljusmast Pulpet, vindruta och handtag, 
vänster (L1) Dyna till säte-spölåda NAVI 5-paketet

Räcken Brandsläckare Sitt/förvarsbox 45 l Vattensportbåge COMFORT-paketet

Handtag på fören, vänster Automatisk länspump Dynor till sitt/förvarsbox 45 l Skädda för ekolodsensor CANVAS-paketet

Styrpulpet, vindruta och handtag Regnvattenlänsande Dynor till baksäte Kompass

Sitt/förvarsbox 45 l (L2 2st./L1 1st.) Dynor till ryggstöd Låsningsset: Abloy Sentry lås med 
ennyckelsystem, låsningsvajer

Vänster pulpet, vindruta och handtag 
(L2) Handtag till fören, höger Förtöjningslinor, 3 st.

Badstege Dörr (L2) Dynor (L2)

Batteribox Säte-spölåda Hamnkapell (L2)

Huvudströmbrytare med 
automatiska säkringar

Akterkapell, inkl. skydd till kapell 
(L2)

Buster L är familjens favorit. Mångsidighet och körkom-
fort gör den till en lysande partner såväl för hobbybruk 
som för utflykter eller jobb. Rymliga, ekonomiska 
Buster L garanterar körglädjen även under tuffare 
förhållanden tack vare de höga friborden. Det är inte 
utan anledning Buster L har varit Nordens populäraste 
motorbåt under det senaste decenniet. Den har allt du 
behöver i ett kompakt skal. 

Buster L är egentligen två olika båtar på samma skrov. 
Du kan få båten med enkel- eller dubbelpulpet. 
I enkelpulpetsvarianten lämnar du mycket utrymme för 
last och rum att röra sig ombord. Med dubbla pulpeter 
maxar du körkomforten i grövre väder tack vare mellan-
dörren (tillval). Den målade färgranden ovan skrovsidan 
med olika färgalternativ ger dig en egen stil. 

Buster har planerat båtarna så att de är maximalt 
lyhörda för användarens behov. L är inget undantag. 
Tack vare de löstagbara sitt- och förvaringsboxarna kan 
Buster L alltefter behov vara sportig en nöjesbåt, 
packåsna eller sommarnöjets säkra och osänkbara för-
bindelsebåt. L med en pulpet kan enkelt uppgraderas 
till tvåpulpetsversionen. Dubbelpulpetsversionen ger 
mer komfort eftersom upp till tre passagerare kan 
färdas torra under kapellet.  
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Prestanda

6 5 4 3 2 1

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

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

3. Man kan förbättra pulpeternas vindskydd genom en mellan- 
 dörr som finns att tillgå i CANVAS-utrustningspaketet.

4. Båten är lätt att manövrera vilket gör resan bekväm. 
 Rymliga och breda innerutrymmen samt höga räcken bidrar  
 till bekvämligheten. Den lätthanterliga båten accelererar   
 mjukt och behåller sina säkra köregenskaper i alla 
 situationer.

Navy
Blue
Satin

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

L:s färgsida

Alternativa färger

50 hk

40 hk

L2

L1
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Personer

De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, 
varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval, motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, 
bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 73 
• Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboats.com.



Buster Le

Den nya utmanaren i Nordens 
populäraste storleksklass 
Buster L baserade Le är det nyaste tillskottet i E-serien! 

Längd 5,1 m  •  Bredd 2,05 m  •  Motoreffekt 50–70 hk  •  Personer 6



Buster Le

2 3 4 5

1

*)

Buster Le är fortsättningen på det målmedvetna utveck-
lingsarbete som inleddes med lanseringen av nya 
E-serien. Le baserar sig på Buster L skrovet, som har 
vunnit sina meriter från tusentals Buster L och Lx. 
Le introducerar  det estetiska formspråket – mångsidig-
het och ändamålsenlighet inte att förglömma – i den 
heta fem meters storleksklassen. Den stadiga wrap 
around vindrutan och den fasta mellandörren skyddar 
passagerarna från drag och stänk samtidigt som det in-
tegrerade kapellgaraget gör vardagen till sjöss enklare. 

De löstagbara sitt- och förvaringsboxarna på Le 
möjliggör användning som tur- och förbindelsebåt eller 
fiske- och transportbåt. Driftsekonomi samt estetik är 
självklart för alla båtar i E-serien. Wrap around vind-
rutan skyddar förare och passagerare effektivt. 
Ett mycket tyst skrov, gedigna förvarsutrymmen samt 
repboxar gör båtturen till en fröjd även för passage-
rarna. Den grå durken med halkskydd är praktisk både 
för stugfolk och fiskare. 

Buster L har varit Nordens populäraste motorbåt under 
hela 2000 talet. De stabila gångegenskaperna, mång-
sidigheten samt räckvidden med den fasta bränsle-
tanken ger ett brett urval med snygga och praktiska 
allroundbåtar. Beslag i rostfritt stål och en väl tilltagen 
standardutrustningsnivå tar vårt löfte ”Ett Bekymmers-
fritt Val” till en helt ny nivå med den fräscha 
nykomlingen i E-serien!

Standardutrustning Tilläggsutrustning Utrustningspaket

NFB-kabelstyrning Dörr Batteribox Sitt/förvarsbox NAVI 7 paketet

Räcken av rostfritt stål Låsbara förvaringsboxar Huvudströmbrytare med automatisk 
säkring Dynor till sitt/förvarsbox 45 l

Grå durk Stol och skyddshuvor Ljusmast Vattensportbåge

Kapell Dynor Brandsläckare

Kapellgarage Repboxar Länspump

Styrpulpet Plats för rep i fören Regnvattenlänsande

Vänster pulpet Badstege och -plattform

Räcken av rostfritt stål Fast Bränsletank, 53 l

Buster Le

Personer 6

Bärighet 480 kg

Längd 5,1 m

Bredd 2,05 m

Djup 0,3 m

V-Botten 16°

Vikt (utan motor) 480 kg

Motoreffekt 50–70 hk

Rigglängd L

Bränsletank 56 l

CE-klass C

Max hastighet ca. 32 knop

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 73 
• Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboats.com.

1. Buster Le har stora, mångsidiga utrymmen. Dörren mellan pulpeterna  
 är standard. Den mörka durken är både lättskött och säker. 

2. Sitt/förvarsboxarna i aktern har löstagbara dynor (standard). 
 Förvarsutrymmen är låsbara med Abloy Sentry lås och ennyckel -  
 system. 

3. Både chaufför och kartläsare har bekväma, ergonomiskt formade 
 stolar. Framdelen av sittdynan kan vid behov vikas upp till offshore   
 position. 
 
4. I aktern finns repboxar och deras aluminiumluckor fungerar   
 som trappor när du stiger ombord. Bränsletankens påfyllning är på   
 ett säkert ställe under styrbords repboxlucka. 

5.  Kapellet är standard, och kan anpassas efter väder. 

*) tillvalsutrustning



Buster M

Längd 4,60 m  •  Bredd 1,86 m  •  Motoreffekt 30–40 hk  •  Personer 5

En okomplicerad familjebåt 
M som i mångfunktionell. 



Buster M

2 3 4 5

1
Buster M

Personer 5

Bärighet 375 kg

Längd 4,60 m

Bredd 1,86 m

Djup 0,19 m

V-Botten 17,5°

Vikt (utan motor) 303 kg

Motoreffekt 30–40 hk

Rigglängd L

CE-klass C

Max hastighet ca. 29 knop

Standardutrustning Tilläggsutrustning Utrustningspaket

Kabelstyrning Ljusmast Dörr (M2) Hamnkapell NAVI 5-paketet

Räcken Brandssläckare Vänster pulpet (inkl. vindruta, räcke, 
stativ och monteringstillbehör) (M1) Akterkapell (inkl. ej dörrgardin, M2) COMFORT-paketet

Styrpulpet, vindruta och handtag Simstege Sitt/förvarsbox 45 l Vattensportbåge CANVAS-paketet (M2)

Vänster pulpet, vindruta och handtag 
(M2) Automatisk länspump Dynor till sitt/förvarsbox 45 l Skädda för ekolodsensor

Sitt/förvarsbox 45 l (M2 2 st.) Batteribox Dynor Kompass

Säte-spölåda (M1) Huvudströmbrytare med 
automatiska säkringar Dynor till baksäte Låsningsset: Abloy Sentry lås med 

ennyckelsystem, låsningsvajer

Plats för 2 bränsletankar Regnvattenlänsande Ryggstöden Förtöjningslinor, 3 st.

Sitt/förvarsbox 45 l (M1 1 st.) Dyna till säte-spölåda Säte-spölåda

5 4 3 2 1
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Prestanda

Buster M är en av de mest okomplicerade motor båtarna 
på marknaden. Den lämpar sig perfekt för sommar-
stugan eller semesterns mindre fiskeutflykter. Det är just 
det här, kombinerat med oslagbar driftsekonomi i stor-
leksklassen, som gör M så populär som familjebåt. 
M rymmer fem passagerare. 

Buster M har rikligt med standardutrustning för sin stor-
lek. Den rejäla listan med tillbehör gör det möjligt för 
dig att skräddarsy din båt efter smak och behov. Båten 
har plats för mätare och kompass. M är den minsta 
båten i sortimentet som kan utrustas med fabriksmon-
terad kartplotter. Fiskare uppskattar spöboxen i fören 
samt den löstagbara sitt- och förvaringsboxen framför 
pulpeten. 

Buster M fås som en och tvåpulpetsversioner. Med 
mellandören som fås som tillval kan du öka komforten 
ombord ytterligare. Under kapellet och bak mellandör-
ren ryms tre passagerare ledigt. Med tanke på mera 
fartfylld fritid kan båten utrustas med vattenskidbåge. 
Det stabila skrovet gör båtturen behaglig för alla 
ombord. 

1. Rymlig sittbrunn, relingsräcken, halkfria ytor på fördäcket och  
 på sidotrappan bidrar till båtens säkerhet. 

2. Båten planar upp snabbt, har stabil gång och en säker 
 körglädje. Allt som behövs för en behaglig, trygg och säker  
 färd.

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.

Spöboxen är standard på M1 och tilläggsutrustning på M2.

Sea Blue

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

M:s färgsida

40 hk

30 hk

M1

M2
*Buster låsningssetet som fås som tillval innehåller ett Abloy Sentry hänglås, 
  nycklar i samma serie samt en låsningsvajer. 
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Personer

De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, 
varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval, motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, 
bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 73 
• Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboats.com.



Buster S, Scc

Längd 4,58 m  •  Bredd 1,88 m  •  Motoreffekt 20–30 hk  •  Personer 4

Bra båtar för sommarnöjet
Buster S och Buster Scc – härliga småbåtar 
för transport och fiske. 



Buster S, Scc

1 2 3 4

Buster S

Personer 4

Bärighet 300 kg

Längd 4,58 m

Bredd 1,88 m

Djup 0,19 m

V-Botten 15°

Vikt (utan motor) 259 kg (S), 280 kg (Scc)

Motoreffekt 20–30 hk

Rigglängd L

CE-klass C

Max hastighet ca. 25 knop

Standardutrustning Tilläggsutrustning

Styrpulpet, vindruta och handtag (S) Dynor till säte Dyna till säte-förvaringslåda

Räcken Dynor till baksäte Räcke på fören, vänster

Plats för bränsletank Dynor till ryggstöd (akter), höger Monteringsskädda fär ekolodsgivare

Kabelstyrning Dynor till ryggstöd (akter), vänster

Mittpulpet, vindruta och handtag (Scc) Dyna till förbänken

Sitt/förvarsbox 45 l (Scc) Dyna till mittbänken (S)

Batteribox Hamnkapell (S)

Huvudströmbrytare med automatiska säkringar Kompass

Ljusmast Låsningsset: Abloy Sentry lås med ennyckelsystem, 
låsningsvajer

Automatisk länspump Förtöjningslinor, 3 st.

Mittbänk och förvaringslåda (S) Hamnkapell (Scc)

Prestanda
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Buster S, samt systermodellen Buster Scc med mitt-
pulpet, är familjens små slitvargar. De lämpar sig 
utmärkt för till exempel insjöfiske. Tack vare sin optime-
rade design är de lättdrivna även med små motorer 
på 20-30 hk. Vill du lägga nät kan båtarna även ros. 
Dessa systermodeller är för dig som uppskattar säker-
het och stabilitet utan onödiga krusiduller.
 
Syskonen är ytterst rymliga och stabila med tanke på 
sin storlek. Scc känns som en betydligt större båt tack 
vare layouten. S-modellen i sin tur har mittoften för 
passagerare som standard. Bekvämligheten kan 
maxas med COMFORT-paketets maffiga dynor. Båda 
modellerna har Busters bekanta rotationsformade 
pulpet. Scc kan med fördel även köras stående; en klar 
fördel i grov sjö eller vid dålig sikt. 

Buster S och Scc är båtar för alla väder. Båda model-
lerna kan köras under körkapellet. De låsbara förva-
ringsurymmena bidrar till säkerheten för utrustningen 
ombord. 

1. Scc-modellens pulpet är omsorgsfullt disponerad så man kan  
 köra båten stående. Mittpulpeten är båtförarens utkiksplats. 
 I mittpulpeten finns utrymme för tillbehör som kompass och  
 kartplotter. Framför mittpulpeten finns en 45 liters 
 säte-förvaringsbox.

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. Scc-modellens styrpulpet är placerad i mitten.

30 hk

20 hk

S

Scc
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Personer
De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, 
varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval, motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, 
bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 73 
• Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboats.com.



Buster XS, XSr

Längd 4,15 m  •  Bredd 1,65 m  •  Motoreffekt 6–20 hk  •  Personer 4

Praktiska bruksbåtar för hela familjen 
Hållbara, säkra, lättskötta XS och XSr är som gjorda för ett nära båtliv. 



Buster XS, XSr

1 2

3

BUSTER XS

BUSTER XSr

Buster XS samt systermodellen XSr med styrpulpet är 
synnerligen lämpade för närbåtliv. Hållbarhet, manövrer-
barhet samt den säkra, osänkbara konstruktionen garan-
terar att även en nybörjare kan ge sig ut till sjöss utan 
oro. Båtarna är godkända för fyra passagerare med 
bagage. 

Tack vare sin robusta konstruktion och år av målmed-
veten produktutveckling beter sig båtarna konsekvent 
i alla väder. Även en ovan förare har lätt att angöra en 
brygga eller göra ett strandhugg. Halkskydd på fördäck 
samt handtag i för och akter bidrar till säker rörlighet 
ombord, samt i synnerhet vid på- och avstigning. De 
låsbara förvaringsutrymmena skyddar din utrustning. 
Vattenavvisande skumbeklädnad på bänkarna bidrar 
till komforten. 

Buster XS och XSr är våra okomplicerade bruksbåtar. 
De kräver inte registrering (Finland, red. anm.) Det slit-
starka skrovet kräver bara färskvattentvätt nu och då. 
Båtarna är lätta att hantera till sjöss och på land. 
De 160 kg tunga båtarna kan lätt släpas på obromsad 
trailer bakom vilken personbil som helst. 

Buster XS

Personer 4

Bärighet 300 kg

Längd 4,15 m

Bredd 1,65 m

Djup 0,18 m

V-Botten 10°

Vikt (utan motor) 161 kg (XS), 166 kg (XSr)

Motoreffekt 6–20 hk

Rigglängd XS: S eller L, XSr: L

CE-klass D

Max hastighet ca. 24 knop

Standardutrustning Tilläggsutrustning

Kabelstyrning (XSr) Styrpulpet inkl. vindruta, styranordning, ratt och styrkabel (XS) Låsningsset: Abloy Sentry lås med ennyckelsystem, 
låsningsvajer

Styrpulpet och vindruta (XSr) Bakräcken Förtöjningslinor, 3 st.

Plats för bränsletank Sidoräcken Vindruta

Manuell länspump (XS) Körkapell/hamnkapell heltäckande

Automatisk länspump (XSr) Adapter för att ändra rigglängden (XS)

Prestanda
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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. 

3. Buster XS körs från aktertoften. 

20 hk

15 hk

XS

XSr
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Personer

De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, 
varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval, motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, 
bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 73 
• Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboats.com.
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Buster Mini

Längd 3,88 m  •  Bredd 1,49 m  •  Motoreffekt 2–8 hk  •  Personer 3

Standardutrustning Tilläggsutrustning

Ett par klykor Roddset (ett par åror samt klykor) 

Buster Mini

Personer 3

Bärighet 225 kg

Längd 3,88 m

Bredd 1,49 m

Djup 0,18 m

V-Botten 10°

Vikt (utan motor) 111 kg

Motoreffekt 2–8 hk

Rigglängd L

CE-klass D

Max hastighet ca. 17 knop
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Prestanda

Buster Mini är en äkta liten aluminiumbåt, som lämpar sig för vem 
som helst; antingen med motor eller roendes. Du kan välja mellan åror, 
elmotor och förbränningsmotor. Buster Mini väger endast 100 kg; 
vinterförvaringen kan du fixa själv med att vända båten upp och ner på 
stranden. Osänkbara Mini är en säker aluminiumbåt även i oerfarna 
händer. 

Buster Mini lämpar sig för sommarnöje, fiske, mindre transporter eller 
hjälpreda till en större Buster. Regn stör inte heller – tack vare det unika 
Easy Bail (pat pend) tömningssystemet kan du under motorgång i 
planingshastighet tömma regn- och slagvatten genom att enkelt vända 
på Easy Bail handtaget. Jämfört med en glasfiber- eller ABS-båt i 
samma storlek är Mini det mest bekymmersfria valet. 

Trots att Buster Mini är minstingen i sortimentet transporterar den tre 
personer med bagage i sitt överraskande rymliga innandöme. 
Tre skumbeklädda tofter garanterar komfortabla färder även i lång-
sammare hastigheter. Buster Mini är nämligen den enda båten i 
sortimentet som även planerats att ros med åror. Buster Mini kan lätt 
lyftas av två fullvuxna och kan med fördel transporteras bakom vanlig 
personbil på obromsad trailer. 

1. Mini går raskt och ekonomiskt både med el- och utombordare.  
 Man kan också ro båten.

2. Tofternas termoplast är lätt att hålla rent och behagligt att 
 sitta på. 

3. Båten töms på regnvatten med Easy Bail (pat. pend.) tömnings- 
 ventilen då båten körs i planingsfart. 

4. Tillvalstips: din Buster-återförsäljare tillhandahåller en monterbar  
 motorställning som möjliggör användning av en utombordsmotor  
 med kort rigg. 

5.  Den hållbara och långlivade Mini är garanterad Aluminium Hull  
 Technology by Buster -kvalitet.

En Buster även för familjens minsta 
Buster Mini är lättdriven för hand eller med motor.

8 hk

6 hk

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 73 
• Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboats.com.
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Personer

De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, 
varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval, motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, 
bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.



Buster Magnum Pro

Längd 7,10 m  •  Bredd 2,42 m  •  Motoreffekt 150–250 hk  •  Personer 6

Överlägsen för extrema förhållanden 
Magnum Pro lämpar sig för tuff användning året om.



Buster Magnum Pro

1 2 3 4

Buster Magnum Pro

Personer 6

Bärighet 450 kg

Längd 7,10 m

Bredd 2,42 m

Djup 0,36 m

V-Botten 20°

Vikt (utan motor) 1045 kg

Motoreffekt 150–250 hk

Rigglängd XL

Bränsletank 250 l

CE-klass C

Max hastighet ca. 48 knop

* Exemplet gäller 150 hk motor, 250 liter bränsle, 10 % reserv, driftsekonomi på 0,9 l/nM 

Standardutrustning Tilläggsutrustning Utrustningspaket

Navi 12" -paket Fast bränsletank 250 l Dynor NAVI Plus-paketet

Hydraulisk styrning Trimplan med joystick kontroll Skyddshuva till pulpet RADAR-paketet

Räcken och däcksbeslag av rostfritt stäl Batteribox Vattensportbåge

Mittpulpet av aluminium, vindruta Huvudströmbrytare med automatiska 
säkringar Wakeboard-rack till vattensportbåge

Vindruta i glas, vindrutetorkare Navigationsljus Skädda för ekolodsensor

Säte-forvaringslåda framför pulpeten Kompass Hjälpmotorställning

Fjädrande stolstativ Ljusmast Ett par dynor till kanterna av baksätet

Sidodörrar till pulpet Brandsläckare Elektro-hydraulisk servostyrning (fabriksmonterad)

Förvaringsfickor i dörrarna Manuell länspump Tiltratt (fabriksmonterad)

Offshore båtstolar med skyddhuvor Automatisk länspump Låssningpaket: Abloy Sentry lås, nycklar och 
låsningskabel

Sprayhood/kapell Regnvattenlänsande Multi-funktions säte (fabriksmonterad)

Handtag för passagerare Buster Vakt beredskap

Magnum Pro är den mest robusta modellen i sortimen-
tet. Det är den krävande yrkessjöfararens val med en 
hållbarhet helt i sin egen klass. Som arbetsbåt lämpar 
den sig naturligtvis för året-om-bruk, men även för 
krävande fritidsändamål. 

Magnum Pro är planerad för att klara av alla väder. 
Hanteringen i extrema förhållanden underlättas av den 
elektrohydrauliska styrservon (tillval). Tack vare den 
stora bränsletanken och det optimerade skrovet har 
båten en verksamhetsradie på upp till 240nM*. Båtens 
ypperliga balans, skrovform samt trimplan garanterar 
förutsägbart beteende även i topphastigheter. 

Magnum Pro är gjord för tuffa, arbetsamma förhållan-
den. Därför har prestanda, praktiska lösningar samt 
säkerhet stått i fokus vid utformningen. I den här 
modellen har Buster tänkt på det mesta: akterbänken 
har fria hörn för fiske. Targabågen har gott om utrymme 
för tilläggsutrustning. Styrpulpeten har 12” flushmonte-
rad kartplotter. Vindrutan i härdat glas tål vindrutetor-
kare utan att repas. Med den här Bustern kan du 
färdas långt. 
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Prestanda

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

2. Rejäla och stora badplattformar gör det lätt att jobba i aktern  
 och underlättar också sjösättningen. Ytorna är gjorda av 
 halkfritt aluminium. I aktern finns stora bad och arbetsplatt- 
 formar samt en stege som kan fällas uppåt. I stuvboxarna  
 finns stuvfack för rep och ankare. Den låsbara* luckan 
 skyddar bränsletankens påfyllningrör.

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.

4. 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. 

  Kontakta din Buster återförsäljare för mera information.

Night Black Matt

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

Magnum Pro:s färgsida

250 hk

225 hk

150 hk

*Buster låsningssetet som fås som tillval innehåller ett Abloy Sentry hänglås, 
  nycklar i samma serie samt en låsningsvajer.     
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Personer

De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, 
varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval, motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, 
bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 73 
• Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboats.com.



Buster XL Pro

Längd 5,94 m  •  Bredd 2,17 m  •  Motoreffekt 70–115 hk  •  Personer 7

Utrymme för att arbeta! 
XL Pro är en stadig båt för nytta och nöje.



Buster XL Pro
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Buster XL Pro

Personer 7

Bärighet 525 kg

Längd 5,94 m

Bredd 2,17 m

Djup 0,3 m

V-Botten 19°

Vikt (utan motor) 590 kg

Motoreffekt 70–115 hk

Rigglängd L

Bränsletank 100 l

CE-klass C

Max hastighet ca. 39 knop 

Standardutrustning Tilläggsutrustning Utrustningspaket

Hydraulisk styrning Navigationljus Dynor NAVI 7-paketet

Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål Brandsläckare Vattensportbåge CANVAS-paketet

Aluminiumdurk Batteribox Wakeboardrack till vattensportbåge

Offshore-stol med fjädrande stativ Huvudströmbrytare med automatiska 
säkringar Skyddhuv till pulpeten

Mittpulpet av aluminium, vindruta (XL Pro CC) Automatisk länspump Akterkapell

Sidopulpet av aluminium, vindruta 
(XL Pro SC) Regnvattenlänsande Hjälpmotorställning

Targa Ledning för kablar från fören till aktern Skädda för ekolodsensor

Vikbara baksäten 2 st. Buster Vakt beredskap Låsningsset: Abloy Sentry lås med ennyckelsystem, 
låsningsvajer

Förvaringslåda framför pulpeten Fastsättslinor 3 st.

Förvaringslåda i aktern Multibänk

Fast bränsletank 100 l Dubbla räcken i aktern (fabriksmonterade)

Ljusmast Trimplan med joystick (fabriksmonterade)

Buster XL Pro är den aktiva fiskarens val. Som slitstark 
och osänkbar lämpar den sig även ypperligt för pro-
fessionellt bruk under krävande förhållanden. Med de 
mångsidiga tillvalsalternativen kan du skräddarsy XL Pro 
efter dina behov, oavsett om du behöver båten professi-
onellt eller för nöjesbruk. 

XL Pro levereras i två konfigurationer: SC och CC. 
SC med styrpulpeten till styrbord och CC med pulpeten 
mitt i båten. Den stora sitt- och förvaringsboxen framför 
pulpeten rymmer effektivt ditt bagage och din utrust-
ning bakom lås. XL Pro är planerad i synnerhet för 
fiskare och med det dubbla akterräcket i rostfritt stål 
kan du fästa fiskeutrustningen på lämpliga ställen. 
De grova dimensioneringarna och den halkskydds-
mönstrade aluminiumdurken ökar säkerheten ombord. 

Arbete eller hobby vid vattnet förutsätter fri rörlighet. 
XL Pro har en öppen, rymlig planlösning och däckslay-
out. Det underlättar arbetet ombord och bidrar till att 
båten blir lätt att lasta. Aluminiumdurken är snygg, 
praktisk och slittålig. Klaffbänkarna i aktern kan 
antingen kan fällas ner för maxad däcksyta eller fällas 
upp för passagerare eller som kastplattform. Den 
hydrauliska styrningen gör manövreringen lätt och 
precis. 

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. Fiskeguide Kalle Paavolas XL Pro har rikligt med tillägs-   
 utrustning för fiske. 

Kontakta din Buster återförsäljare för mera information.

Night Black 
Matt

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

XL Pro:s färgsida

Prestanda
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115 hk

100 hk

80 hk

70 hk

*Buster låsningssetet som fås som tillval innehåller ett Abloy Sentry hänglås, nycklar i samma      
  serie samt en låsningsvajer. 
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Personer
De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, 
varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval, motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, 
bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 73 
• Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboats.com.



Buster L Pro

Längd 5,04 m  •  Bredd 1,98 m  •  Motoreffekt 40–70 hk  •  Personer 6

Back to basics
Buster L Pro är ett naturligt val för lätt professionellt 
bruk eller krävande fritidsbruk.



Buster L Pro
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Buster L Pro

Personer 6

Bärighet 450 kg

Längd 5,04 m

Bredd 1,98 m

Djup 0,29 m

V-Botten 16°

Vikt (utan motor) 410 kg

Motoreffekt 40–70 hk

Rigglängd L

Bränsletank 53 l

CE-klass C

Max hastighet ca. 34 knop

Standardutrustning Tilläggsutrustning Utrustningspaket

NFB-kabelstyrning Ljusmast Dynor NAVI 5-paketet

Räcken, knapar Brandsläckare Vattensportbåge

Aluminiumdurk Batteribox Skädda för ekolodsensor

Mittpulpet, vindruta Huvudströmbrytare med automatiska 
säkringar

Låsningpaket: Abloy Sentry lås med ennyckelsystem, 
låsningsvajer

Låsbara förvaringslådor, Abloy Senry lås med 
ennyckelsystem Automatisk länspump Fastsättslinor 3 st.

Offshore stol Regnvattenlänsande

Sitt/förvarslådor i fören och aktern

Fast bränsletank 53 l
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L Pro är din naturliga vän vid krävande båtliv. 
I planeringen har Buster koncentrerat sig bara på det 
nödvändiga. Den här Bustern är byggd för att tåla bus. 
Som centerpulpetbåt är L Pro ett ypperligt val som 
förbindelsebåt i skärgården eller för transport av varor 
och byggmaterial. Båten bär upp till sex personer. 

L Pro är planerad för krävande förhållanden. Efter åratal 
av erfarenhet av L modellens skrovgeometri har vi ytter-
ligare förbättrat den. Centerpulpeten, som som skyddar 
för vind och stänk, gör också layouten rymlig för fiskare 
och dem med transportbehov. Båten kan förses med 5” 
kartplotter.

Som alla Buster modeller är L Pro hållbar och ett så gott 
som underhållsfritt alternativ för den krävande 
båtägaren. Passagerarnas säkerhet har stått i fokus 
även med den här modellen. Det höga fribordet samt 
aluminium durken med halkskydd bidrar till den aktiva 
säkerheten ombord. L Pro är byggd för att köras. Med 
största tillåtna motorstyrka blir den här packåsnan 
dessutom en oerhört kul motorbåt med goda 
fartresurser. 

Prestanda

Night Black Matt

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

L Pro:s färgsida

70 hk

60 hk

50 hk

En standardutrustad båt utan tilläggsutrustning och motor • Passagerares vikt = 75 kg • Mer om utrustningspaketens innehåll på sidan 73 
• Du får heltäckande modellspecifik utrustningsinformation av din återförsäljare eller på adressen www.busterboats.com.
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Personer
De ovan mätta hastigheterna har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, 
varierar kraftigt med vågbildning, vind, propellerval, motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnens renhet, 
bränslemängd samt lastläge. Därmed är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.

1. Fören i L Pro har endast det nödvändigaste, samtidigt som  
 den är mycket funktionell och praktisk. Ett rejält steg och ett  
 stort förvaringsutrymme kommer först i fören. Aluminium 
 durken har ett mycket bra halkskyddsmönster, däcket är stort  
 och öppet och gången är fri. De låsbara aktre förvarings-
 lådorna kan enkelt lösgöras för ännu mera utrymme.

2. Det finns bra med utrymme kring den kompakta styrpulpeten.  
 Själva pulpeten skyddar bra mot vind och stänk. Pulpeten är  
 förberedd för en nedsänkt plotter och annan utrustning. 
 Styrpositionen är ergonomisk, bekväm, och lämpar sig bra för  
 körning både stående och sittande.



    

PLUSFråga din återförsäljare om Buster Plus

Skräddarsy din egen Buster Plus helhet. 
Tjänsterna du valt träder i kraft vid leverans av ett nytt båt/motor paket, 

och betalningen sker enkelt genom månadsavgift. 

Under kommande säsonger kommer Buster Plus tjänsterna att utökas. 

 ”Bra att Vakten övervakar båten så 
man slipper oroa sig. ” ”Serviceboken bidrar till 

båtens andrahandsvärde”

Busters utrustningspaket är omsorgsfullt valda och fabriksmonterade för att optimalt komplettera din Bustermodell.
 
Att köpa utrustning som färdiga paket är fördelaktigare än att köpa och montera utrustningen var för sig. 
Utrustningspaketen är med hänsyn till kvalitet och användbarhet äkta Buster-kvalitet och monteringen sker snyggt 
utan att skada båtens ytor. Utformningen och designen följer Busters formspråk och skapar en lättskött helhet. 

Du kan läsa mer om det mer modellspecifika leveransinnehållet på utrustningspaketen på s. 74-75. 
På www.busterboats.com kan du specificera din egen Buster på lämpligt sätt just för dina behov. 

NAVI
Du kan välja mellan tre funktionsklara NAVI-paket med Garmin kartplotters som underlättar navigationen. 

NAVI-paketen innehåller kartplotter, kompass, behövliga givare samt fabriksmontering. NAVI-5 samt NAVI-7 paketens 
multifunktionsplotters är förberedda för ekolod. Det stora NAVI 12 paketet får ekolodsfunktion med hjälp av NAVI 
Plus-paketet.

PERFORMANCE
Tack vare utrustningen i PERFORMANCE-paketet justerar du båtens gångläge efter last, hastighet, driftsekonomi samt 
förhållanden. Samtidigt ger det båtlivet ett stänk av professionalitet och optimeringsmöjligheter.

PERFORMANCE-paketet innehåller tiltratt samt trimplan. Placeringen av trimplanen samt kontrollenheten är noggrant 
testad. 

COMFORT
COMFORT-paketets dynor med snabbfästen gör båtlivet ännu bekvämare. Du kan också använda sätesytorna i 
båten utan dynor exempelvis vid transport av virke eller skrymmande utrustning. Dynorna bör skyddas från fukt och 
UV-strålning när båten inte används för längre livslängd. På de flesta modeller kan dynorna förvaras i båtens egna 
förvarsutrymmen. 

COMFORT-paketet innehåller dynor for sittytor samt vadderade ryggstöd. 

ENTERTAINMENT
Med audioutrustningen i ENTERTAINMENT-paketet gör du din Buster till en underhållningscentral. Audiospelaren, som 
är planerad för marint bruk, innehåller radio och kan kopplas ihop med IOS kompatibla audiospelare. 
Två högkvalitativa högtalare för marint bruk återger tal och musik rent på önskad volymnivå.

CANVAS
Med CANVAS-paketets skräddarsydda, modellspecifika och hopfällbara kapell kan du njuta av båtlivet i alla väder. 
På Buster M och L innehåller CANVAS-paketet mellandörren mellan pulpeterna för ytterligare ökat skydd. Kapellen i 
CANVAS-paketen har perfekt passform för just din Buster-modell. Kapellet kan fällas in antingen i ett kapellgarage 
eller i en skräddarsydd skyddspåse. 

Buster utrustningspaket

• Buster Plus -startpaketet: Buster Försäkring, Buster Plus -nättjänsten 
 samt digitala serviceboken. 
• Buster Vakt – bekymmersfritt, även då du inte är på plats

Ytterligare 
bekymmersfrihet 
med Buster Plus 

-startpaketet! 



Buster utrustningspaket och tillbehör

Mini XS, XSr S, Scc M1 M2 Le L1 L2 Lx X XLe XL XXL

COMFORT-paket 
Dynorna ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘

COMFORT-paket för Cabin 
Innematta och gardiner för sidofönster

NAVI 5 -paket 
Kartplotter Echomap 50s, kompass,  
ekolodsgivare och monteringsskädda

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

NAVI 7 -paket 
Kartplotter Garmin Echomap 70s, kompass,  
ekolodsgivare och monteringsskädda

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

NAVI 12 -paket 
Kartplotter Garmin 7012, kompass

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

PERFORMANCE-paket 
Trimplan och tiltratt ✘

Trimplan med joystick-styrning ✘ ✓ ✘

Tiltratt ✓

Vindrutetorkare, höger ✓ ✘ ✓

Vindrutetorkare, vänster ● ●

Dubbla räcken i aktern, rostfritt stål

Räcken ● ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Offshore säte

Hamnkapell ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Targa ● ●

Vattensportsbåge ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Fäste för hjälpmotor ● ● ●

Buster Vakt ✓ ✓

Åror och klykor ●

Magnum SuperMagnum Cabin L Pro XL Pro SC XL Pro CC Magnum Pro

COMFORT-paket 
Dynorna ✘ ✓

COMFORT-paket för Cabin 
Innematta och gardiner för sidofönster ✘

NAVI 5 -paket 
Kartplotter Echomap 50s, kompass,  
ekolodsgivare och monteringsskädda

✘

NAVI 7 -paket 
Kartplotter Garmin Echomap 70s, kompass,  
ekolodsgivare och monteringsskädda

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

NAVI 12 -paket 
Kartplotter Garmin 7012, kompass ✘ ✘ ✘ ✓

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

✘

PERFORMANCE-paket 
Trimplan och tiltratt ✘ ✓

Trimplan med joystick-styrning ✓ ✘ ✘ ✓

Tiltratt ✘

Vindrutetorkare, höger ✓ ✓ ✓ ✓

Vindrutetorkare, vänster ✓

Dubbla räcken i aktern, rostfritt stål ✘ ✘

Räcken ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Offshore säte ✘ ✘

Hamnkapell ● ●

Targa ● ● ✘ ✓ ✓ ✓

Vattensportsbåge ● ✓ ● ● ● ●

Fäste för hjälpmotor ● ● ● ● ● ● ●

Buster Vakt ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Värmare/Webasto ✘

Åror och klykor

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

Fråga mera om utrustningsmöjligheter hos din Buster återförsäljare. www.busterboats.comFråga mera om utrustningsmöjligheter hos din Buster återförsäljare. www.busterboats.com

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