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tervetuloa uuteen  
buster-mallivuoteen  
2013! 
Kulunut vuosi on ollut mielenkiintoinen ja työntäyteinen. Olemme täydentäneet venemallistoamme molemmissa 
ääripäissä ja jatkaneet muutenkin aiemmin viitoitettua polkua malliston kehittämisessä. Tuotekehitys on viettänyt 
vieläkin enemmän aikaa vesillä koeajaen ja innovoiden, ja omasta mielestämme se näkyy nyt entistä isku- 
voimaisemmassa ja ajantasaisemmassa Buster-venemallistossa. 

Uusin tulokas on malliston kuopus, Buster Mini, joka on alle nelimetristen luokkaan sijoittuva, soudettava,  
pieni ja kevyt perämoottorivene. Mini on vene, joka soveltuu jokaiseen mökkirantaan ja mitä moninaisimpiin  
vesiaktiviteetteihin. Veneen kevyt paino mahdollistaa talvitelakoinnin helpoimmillaan käsivoimin ylös vetämällä  
ja vene ylösalaisin kääntämällä. Veneen uniikki Easy Bail -tyhjennysjärjestelmä (pat. hak.) mahdollistaa sadeveden 
tyhjentämisen paitsi rannassa, myös liukunopeudessa suuremmille konetehoilla.

Minille vastapainoksi lanseerasimme kuluneen vuoden aikana myös uuden lippulaivan, Buster SuperMagnumin, 
joka 300 hevosvoiman tehoineen on historiallisestikin katsottuna tehokkain ja suurin Buster ikinä. Hyväksi havai-
tulle Magnum Pro -runkoplatformille perustuva SuperMagnum on myös esteettisesti ja tyylillisesti jotakin uutta  
alumiinivenemarkkinoilla. Ajettavuudeltaan ja sisätiloiltaan SuperMagnum sopii vaativimpaankin veneilymakuun. 

Lisäksi olemme lanseeranneet Pro-malliston keskelle Buster XL Pron, joka monikäyttöisyydessään ja useilla arjen 
innovaatioilla höystettynä sopii yhtä hyvin kalakaveriksi vaativaan vapaa-ajan kalastukseen kuin mökin työjuhdaksi.

Veneiden testauksen ja kehittämisen lisäksi olemme lanseeranneet kaudelle 2013 veneenomistajille suunnatut, 
uraauurtavat Buster Plus -palvelut. Palveluissa kiteytyy Huoleton valinta -sloganimme: haluamme helpottaa veneen 
omistamista tarjoamalla veneenomistajille mm. vahti-, vakuutus- ja venepaikkoihin liittyviä palvelukokonaisuuksia 
Buster-tuotemerkin alla. Palveluntuottajat ovat oman alansa markkinajohtajia ja laadun takaajana toimii  
Euroopan suurin alumiinivenemerkki, lähes kaikille mökkeilijöille ja veneilijöille jo vuosien varrelta tuttu,  
vetreä, 36-vuotias Buster. 

Buster Plus -palveluista ja uusista 
venemalleista voit lukea lisää  
tässä esitteessä tuonnempana.  
Voit myös ottaa yhteyttä lähimpään 
Buster-jälleenmyyjääsi keskus- 
tellaksesi omista veneily- 
tarpeistasi syvällisemmin. 

Toivotan sinulle mielenkiintoisia  
lukuhetkiä esitteen parissa ja  
ennen kaikkea hienoja Buster- 
hetkiä vesillä!

Veneilyterveisin  
Anders Kurtén 
Tuotekehitys- ja markkinointijohtaja, Buster
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Buster pidättää oikeuden mallistomuutoksiin, eli toimittamiensa 
veneiden malli-, väri-, varuste- ja hintamuutoksiin ilman eri ilmoitusta. 
Vakiovarustelu saattaa vaihtua markkinoittain. Esitekuvien veneet saattavat 
yksityiskohdiltaan poiketa myytävistä malleista ja kuvissa saattaa esiintyä 
varusteita, jotka eivät ole vakiovarusteita. Veneiden suorituskykytiedot ovat 
suuntaa-antavia. Varmista toimitussisältö Buster-jälleenmyyjältä.
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Euroopan suurimpana alumiinivenevalmistajana keskustelemme usein Buster- 
veneilijöiden kanssa veneistämme ja veneilyharrastuksesta, ja olemme havainneet,  
että ”Huoleton valinta” -sloganimme sopii ajan henkeen erittäin hyvin. 

Yhä useammat veneenomistajat haluaisivat keskittyä veneilyyn ja vesillä  
liikkumiseen ilman, että heidän tarvitsee pohtia veneen huoltoon ja ylläpitoon  
liittyviä kysymyksiä. Kaudella 2013 teemme Busterista entistäkin  
huolettomamman valinnan lanseeraamalla Buster Plus -palvelut,  
joista kuluttaja voi koota tarvitsemansa palvelukokonaisuuden.

Valitse itsellesi sopiva Buster Plus -kokonaisuus
Kokoa Buster Plus -palveluista haluamasi kokonaisuus lähimmän Buster-jälleenmyyjäsi luona. Ensimmäisen 
vuoden palvelut maksat venepaketin oston yhteydessä suoraan jälleenmyyjälle. Jatkossa maksusi hoituvat 
helposti selkeällä kuukausimaksulla. Valitsemasi palvelut tulevat voimaan uuden Buster vene- ja moottori- 
paketin toimituksen yhteydessä.

Lisätietoja Buster Plus -palveluista saat Buster-jälleenmyyjältäsi. 

Buster Vahti   
– huolettomuutta, kun et ole paikalla

Buster Vahti on GPS/GSM-pohjainen paikannuspalvelu, joka pitää veneestäsi huolta, kun itse olet poissa.  
Buster Vahti tarkistaa veneesi sijainnin, ja jos vene siirtyy pois määrittämältäsi alueelta, saat hälytyksen 
matkapuhelimeesi ja/tai sähköpostiisi. Saat myös hälytyksen, mikäli veden taso veneen pilssissä nousee, 
akun jännite laskee tai perämoottori irrotetaan veneen peräpeilistä. 

Buster Vahdin kauko-ohjaimena toimii älypuhelimesi. Sovelluksen voit ladata veloi-
tuksetta sovelluskaupasta iPhoneen, Windows Phoneen ja Android-puhelimiin kau-
den 2013 aikana.

Kaudella 2013 Buster Vahti on saatavissa Buster XL:ään ja sitä suurempiin mallei-
hin, jotka varustetaan Buster Vahti -valmiudella jo tehtaalla.

Buster Venepaikka  
– huolettomuutta koko venekauden ajan
Buster Venepaikkoja on useilla keskeisillä rannikon ja Järvi-Suomen paikkakunnilla. Kaikki Buster Venepaikat 
ovat Marinetekin uudenkarheita, helppokulkuisia satamia, joissa pysäköinti, lukittavat satamaportit sekä  
vartiointipalvelut ovat itsestään selvä osa palvelua. Sähkö, vesi ja jätehuolto sisältyvät venepaikan hintaan.

Buster plus -peruspaketti   
– huolettomuutta veneen omistamiseen

 Buster Plus -peruspakettiin kuuluu: 
  - Buster Plus -verkkopalvelu 
  - veneesi sähköinen huoltokirja 
  - sähköinen lokikirja

BUstER PlUs -PalVElUt Entistä  
HUolEttoMaMPaan VEnEilYYn

yhteistyössä:

Buster Vakuutus  
– huolettomuutta vahingon sattuessa

Buster Vakuutus antaa veneellesi kattavan vakuutusturvan. Vakuutuksessa on alhainen omavastuu.  
Buster Vakuutuksen tuottaa Vahinkovakuutusyhtiö If. Katso lisää Buster Plus -verkkosivuilta.

Buster Plus -asiakkaana Buster maksaa ensimmäisen vuoden vakuutusmaksun puolestasi.

buster vakuutus 

on buster plus 

-peruspaketin 

ostaneille  

ensimmäisen  

vuoden  

ilmainen. 
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CoastBUstER
RUotsista VEnäjällE  
ViisiMEtRisEllä aVoVEnEEllä

kuvat: Andreas Kalvig Anderson ja Espen Mills

 Alun perin koko projektin taustalla 
oli liikuttuneessa tilassa heitetty 
puolihuolimaton vitsi: kaksi miestä 
päätti todistaa itselleen, toisilleen 
ja sitä kautta myös maailmalle, 
että vaikka kauas on pitkä matka, 
on taival mahdollista pienelläkin 
veneellä, kun asenne, kokemus 
ja kalusto ovat kohdillaan. Ajatus 
seikkailusta tuntui seuraavanakin 

Norjalaiset andreas Kalvig anderson ja Espen Mills toteuttivat unelmiensa seikkailun  
kesällä 2012: he ajoivat Buster Lx Prolla kolmessa viikossa yli 3 000 kilometriä  
(meripeninkulmissa yli 1 600 mpk) Norjan ja Ruotsin rajalta Venäjälle. Matka on  
osoitus siitä, että jos rohkeutta löytyy, unelmia ei rajoita veneen koko.

aamuna toteuttamiskelpoiselta 
ja sai näin tuulta siipiensä alle. 
3 000 km on kuitenkin niin pitkä 
matka, ettei siitä selviä pelkästään 
puhumalla – matka nimittäin  
vastaa maantieajoa Berliinistä 
Roomaan ja takaisin. Onneksi  
Andreas ja Espen osoittivat  
matkalla taitavansa muunkin  
kuin huulenheiton.

2.7.2012 irtosivat kiinnitysköydet 
laiturista Herföl Marinassa, kiven-
heiton päässä Ruotsin rajalta.  
Ensimmäisinä päivinä koettiin jos 
jonkinlaista säätä ja jopa kymmen-
metrisiä aaltoja, ja Norjan rannikon 
muodosta johtuen matka vei  
CoastBusteria ensin päämää- 
räänsä nähden aivan väärään  
suuntaan. Muutamassa päivässä 

saatiin kuitenkin Etelä-Norjan  
rannikko kierrettyä. Pienen  
odottelun ja kipeiden lihasten  
verryttelyn jälkeen saattoi matka 
kohti pohjoista alkaa. 

Pian CoastBuster ja pojat saivat 
nauttia pläkästä eli täysin rasva-
tyynestä säästä, joka sitten hyö-
dynnettiinkin viimeiseen sekuntiin: 

seurauksena oli yli 21 tuntia pitkä 
maratonajo Boknista Averöyihin  
(eli Stavangerista Kristiansundiin, 
tiedoksi Norjan rannikkomaan- 
tietoa vähemmän tunteville).  
Seuraavana päivänä matka jatkui 
taas kovassa tuulessa, ja Espen ja 
Andreas tiivistivät siihenastiset ko-
kemuksensa sanoihin: 

”Tämä vene kyllä kestää paljon 
enemmän kuin miehistönsä…” 

Pohjoisemmaksi päästessä  
kaikista epämukavuustekijöistä, 
joita toki seikkailussa riitti, melkein 
pahinta oli lämpötilan lasku.  
Bodöstä piti hakea lisää villa- 
alusasuja ja toppatakkeja,  

mutta Andreas ja Espen olivat  
onneksi viikinkien sukua. 

23.7. CoastBuster, Espen ja  
Andreas pääsivät määrän- 
päähänsä juuri ennen heidän itse 

asettamaansa tavoitetta ehtiä  
perille ”vielä nuorina”, eli ennen 
Espenin 30-vuotissyntymäpäivää. 
Miehet pienessä avoveneessä  
olivat väsyneitä, mutta onnellisia. 

Toivotamme Espenille ja  
Andreakselle onnea uusiin  
seikkailuihin!

Lue lisää CoastBusterin matkasta 
osoitteessa www.coastbuster.no

”Tämä vene kyllä kesTää paljon 
enemmän kuin miehisTönsä…” 

onko sinulla seikkailuja tai kokemuksia, joita haluat  
jakaa kanssamme?

ota yhteyttä ja kerro tarinasi! Ehkä ensi vuoden  
kuvastossa on juuri sinun Buster-seikkailusi? 

seikkailuterveisin, anders  
anders.kurten@fiskars.com
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ALUMINIUM HULL 
TECHNOLOGY

Ylivertainen merialumiini
Merialumiini on kevyttä mutta kestävää, ja se selviää iskuista,  
naarmuista ja pohjakosketuksista muotonsa säilyttäen. Se ei vety, 
pala, halkeile tai ruostu. Se sietää äärimmäisiä lämpötiloja ja sää- 
oloja, minkä ansiosta veneilykautta voi venyttää varhaiskeväästä  
pitkälle syksyyn. Buster-veneisiin voi tilata myös valinnaisia värejä 
sekä rungon maalauksen ja käsittelyn.

Poikkeuksellisen kestävä rakenne
Busterin rungon innovatiiviset ratkaisut, ensiluokkaiset materiaalit  
ja jatkuva testaaminen meriolosuhteissa takaavat veneen turvalliset 
ajo-ominaisuudet, hyvän suorituskyvyn sekä veneen pitkäikäisyyden.

Ratkaisumme rungon jäykistämiseksi tekevät veneestä kestävän  
ja jämäkän ajettavan, mutta pitävät sen samalla kevyenä. Jäykät  
peräpeilit mahdollistavat suuremmatkin konetehot ja huolellisesti 
suunnitellut runkomuodot saavat veneen käyttäytymään johdon- 
mukaisesti kovassa aallokossa. Kyljen muotoilua seuraavat  
kumiset törmäyslistat ottavat iskut vastaan ja suojaavat veneen  
laitaa. Kylkikoteloiden ja rungon äänieristykset takaavat hiljaisen ja 
miellyttävän ajokokemuksen.

Tärkeät ympäristöarvot
Edelläkävijyys ei ole pelkkää teknologiaa ja suorituskykyä, se on myös 
vastuuta ympäristöstä. Pyrimme haitallisten ympäristövaikutusten  
minimointiin sekä omassa toiminnassamme että Buster-veneiden  
materiaalivalinnoissa ja tuotannossa.

Veneidemme alumiiniraaka-aineista 80 % on kierrätettyä. Valmiin  
veneen hyötykäyttöaste on yli 90 %, sillä alumiini- ja muoviosat ovat 
uudelleen kierrätettäviä ja puuosat poltettavia. Ympäristöystävällisten 
runkojen alumiinia voi uusiokäyttää lähes loputtomiin. Toimitamme 
kaiken omassa toiminnassamme syntyneen hyödyntämiskelpoisen 
materiaalin kierrätykseen.

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

Inhan Tehtaat on Euroopan suurin alumiinivenesuunnittelija ja -valmistaja.  
Maailman vesille 50 vuoden aikana laskemistamme yli 120 000 veneestä suurin  
osa on edelleen käytössä. 

Suunnitteluamme on aina ohjannut tinkimätön pyrkimys kestävyyteen,  
käytännöllisyyteen ja ensiluokkaiseen merikelpoisuuteen. Tämä yhdistettynä  
sukupolvia jatkuneisiin teollisen käsityön perinteisiin on luonut laadun, josta on  
muodostunut veneilijöiden keskuudessa käsite: Buster.

AHT - Aluminium Hull Technology by Fiskars todistaa 50 vuoden aikana  
kertyneestä kokemuksesta, ammattitaidosta ja periksiantamattomasta työstä  
veneidemme laadun jatkuvaksi parantamiseksi. 

alhaiseen kokonaispainoon. Siksi Buster saavuttaa kokoluokkaansa 
vastaavan suorituskyvyn tavanomaista pienemmällä moottoriteholla  
ja polttoaineen kulutuksella. Keveys säästää polttoainetta  
myös trailerikuljetuksissa.

Huoleton ja monikäyttöinen
Busteria ei tarvitse vuosittain puunata, maalata tai käsitellä:  
puhtaanapitoon riittää pelkkä vesipesu. Busterin kanssa voit  
rantautua kivikkoisille rannoille ja kallioluodoille. Voit lastata siihen  
tavaraa pelkäämättä veneen likaantumista tai pintojen vaurioitumista.

Buster on monikäyttöinen vene. Eri sisustus- ja varustevaihtoehtojen 
ansiosta se sopeutuu joustavasti mökkeilyyn, retkeilyyn, kalastuk-
seen, vesiurheiluun ja muihin harrastuksiin. Buster palvelee myös  
monipuolisena työjuhtana tavaroiden kuljetuksessa ja yhteysveneenä.
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BUstER CaBin

6,92 m 2,45 m 115−200 hp 8

Mukavaa matkantekoa vaativissa olosuhteissa
Kaikkina vuodenaikoina, kaikissa keleissä – Buster Cabin mukavampaan veneilyyn
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buster cabin2

Tehdasvarusteisen veneen paino ilman lisävarusteita ja moottoria • Venehenkilö = 75 kg • Katso varustepakettien sisällöt sivulta 72 • Kattavat venekohtaiset varustetiedot saat jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.buster.fi

Buster Cabin on joka sään huoleton yhteysvene, joka sopii myös  
mökki- ja kalastusretkille. Se on avokeulainen, läpikuljettava keskihytti- 
vene, jonka valttina on valoisa ja avara ohjaamo. Ohjaamoon mahtuu  
jopa 8 hengen seurue ja tarvittaessa siellä voi yöpyä 2 henkilöä. Vene  
on rekisteröity 8 hengelle. Ohjaamo on tuulettuva ja siihen saa lisä- 
varusteena tehokkaan sisätilojen lämmittimen. 

Suuret ikkunat tarjoavat esteettömän panoraamanäkymän joka suuntaan. 
Äänieristykseen on kiinnitetty erityistä huomiota, joten ohjaamo on koko-
luokassaan poikkeuksellisen hiljainen. Tarkkaan mietittyjen sisä- ja ulko- 
valoratkaisujen ansiosta ajo sujuu myös pimeässä ja hämärässä. 

Veneeseen on helppoa ja turvallista kulkea: Edessä on karhennettu keula-
kansi ja askelma. Avaralla peräkannella on karhennetut astinpinnat sekä 
kannellista säilytystilaa. Peräkansi on entistä suurempi, koska moottori on 
asennettu erilliselle kasetille peräkannen taakse. Kasetin päällä on suuri 
työ- ja uimataso, jossa on taitettava uimatikas. Peräkannen saa katettua  
lisävarusteena saatavalla kuomulla, ja peräkannen avotilaan saa lisä- 
varusteena myös ulko-ohjauspisteen. Vakiona veneessä on vahvat RST-
knaapit ja -kaiteet.

1. Seisomakorkuisen hytin avaruutta ja valoisuutta lisäävät avattava kattoluukku ja -ikkuna sekä liukuovet keulassa  
 ja perässä. Vakiona tulevat monitoimi-istuimet voi vaivattomasti taittaa tilapäisvuoteiksi yöpymistä varten.  
 Ohjaamon takana oleva liukuovi varmistaa helpon läpikuljettavuuden. Veneen hytti on hiljainen.

2. Veneen suuren taka-avotilan saa katettua seisomakorkuisella peräkuomulla, joka tekee ympärivuotisesta  
 käytöstä miellyttävää. 

3. Ergonominen ohjauspulpetti varmistaa ajomukavuuden pitkilläkin ajomatkoilla. NAVI-pakettiin saa jopa 12”  
 karttaplotterin. Vene voidaan varustaa myös RADAR-paketissa tulevalla tutkalla. 

4. Ajamista helpottaa hydrauliohjaus. Veneeseen on saatavissa tehdasasenteinen, olennaiset hallintalaitteet  
 sisältävä ulko-ohjauspiste. 

Veneessä on viranomaiskäytössä testattu, syvemmällä v-kulmalla ja  
paksummalla, 5 mm:n pohjalevyllä varustettu kokonaan uusi runko,  
joten vene kulkee entistä paremmin myös kovissa olosuhteissa ja avo- 
meriaallokossa. Kevyen, optimaalisesti muotoillun alumiinirungon ja hyvin 
jäykän, lujitemuovista valmistetun kansirakenteen ansiosta vene on vakaa 
ajettava ja tiloihinsa nähden erittäin hiljainen, taloudellinen ja suoritus- 
kykyinen. Veneen moottorien tehoalue on laaja: 115–200 hp. Veneessä  
vakiona olevien trimmitasojen avulla veneen kulkuasentoa on helppo  
optimoida olosuhteiden mukaan.  

Suorituskyky
Buster Cabin

Henkilömäärä 8

Kantavuus 525 kg

Kokonaispituus 6,92 m

Leveys 2,45 m

Syväys 0,35 m

V-kulma 20°

Paino (ilman moottoria) 1275 kg

Moottorin teho-alue 115–200 hp

Moottorin rikipituus erikoispitkä

Polttoainetankin tilavuus 200 l

Luokitus/Suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 40 solmua

Vakiovarusteet Lisävarusteet Varustepaketit

Hydrauliohjaus Taittuvat istuimet taka-avotilassa Kompassi NAVI 7 -paketti

RST-kaiteet ja -knaapit Uimatikkaat ja laaja, avoin peräkansi  
ja työtaso Kaikuluotaimen anturiteline NAVI 12 -paketti

Keskihytti seisomakorkeudella Navigointivalot Apumoottoriteline NAVI Plus -paketti

Tuulilasinpyyhin, oikea ja vasen Valomasto, taittuva Pimennysverhosarja RADAR-paketti

Suuri kattoikkuna ja -luukku Trimmilevysarja Takakuomu COMFORT-paketti

Ovi edessä ja liukuovi takana,  
lukittavat, yksi avain Kiinteä polttoainesäiliö, 200 l Targa (tehdasasenteinen) ENTERTAINMENT-paketti

Istuimet vuodemekanismilla, 2 kpl Akkulaatikko RST-knaapit keskelle (tehdasasenteinen) CANVAS-paketti

Veneistuinten joustojalat Päävirtakatkaisin automaattisulakkein Lämmitin, Webasto Airtop 2000 (tehdasasenteinen)

Sisätilan matto käytävällä Sammutin Sähkö-hydraulinen ohjaustehostin (tehdasasenteinen)

LED-sisävalaistus,  
punainen kartanlukuvalo Itsetyhjentyvät avotilat Sisätilan mattosarja (tehdasasenteinen)

Taittuvat sivupöydät hytissä Käsikäyttöinen pilssipumppu Ulko-ohjauspiste (tehdasasenteinen)

Säilytystila köysille keulassa Automaattinen pilssipumppu Ajovalot, 2 kpl (tehdasasenteinen)

Kotelot lepuuttajille edessä Valmius C-Pod -sateliittipaikantimelle Kaksoisakkujärjestelmä: kytkentäosat ja kaapelit  
(ei sisällä akkuja; tehdasasenteinen)
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Buster Cabin -mallia esittelee ja myy valtuutettu Buster Pro Partner -jälleenmyyjäliike, joka myy kaikkia Buster-malleja.  
Buster Pro Partner -jälleenmyyjäliikkeet löydät www.buster.fi:stä jälleenmyyjähaulla.
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BUstER sUPERMagnUM

7,10 m 2,40 m 225−300 hp 7

Edustavin Buster kautta aikojen
näyttävä, huippuvarusteltu Buster superMagnum nopeaan veneilyyn
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buster  
supermagnum

2

Tehdasvarusteisen veneen paino ilman lisävarusteita ja moottoria • Venehenkilö = 75 kg • Katso varustepakettien sisällöt sivulta 72 • Kattavat venekohtaiset varustetiedot saat jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.buster.fi

Linjakas ja tyylikäs Buster SuperMagnum on kaikkien aikojen mukavin,  
hiljaisin ja suorituskykyisin Buster, jonka jopa 300 hp:n moottoriteho antaa 
ennen kokemattoman vauhdin tunteen matkustajamäärästä ja kuormasta 
riippumatta. Harkitut, toiminnalliset ratkaisut ja huippuvarustelu takaavat 
veneen käytännöllisyyden, mukavuuden ja turvallisuuden matkaveneilyssä. 

SuperMagnumin ylellinen ja avara matkustamo tarjoaa edustusluokan 
matkustusmukavuuden. Kuljettajalle ja kartanlukijalle on ergonomiset,  
säädettävät offshore-istuimet, joissa on hyvä sivuttaistuki. Pehmusteet  
kaikissa istuimissa ovat mukavan pehmeät ja modernit. Reilun kokoinen 
lasisto varmistaa miellyttävän matkanteon ja CANVAS-paketin kaksi- 
osainen ajokuomu suojaa matkustajia säässä kuin säässä. 

SuperMagnum on yksityiskohtiaan myöten viimeistelty: veneessä on  
nahkapintainen tilttiratti, laadukas audiojärjestelmä sekä ruostumatto- 
masta teräksestä valmistetut kaiteet, knaapit ja sisätilojen kiinnipito- 
kahvat. Vakiona on hyvännäköinen satamapeite, jolla veneen avotilat  
voi suojata laiturissa.

1. Tyylikkäästi harkittu, harmoninen, punasävyinen yövalaistus helpottaa toimintaa hämärässä. 

2. Tilttiratti, sähköinen kaukohallintalaite ja ohjaustehostin tekevät veneen ohjaamisesta kevyttä ja täsmällistä.  
 Säädettävyyden ansiosta jokainen kuljettaja löytää helposti itselleen optimaalisen ajoasennon.

3. Alumiinirakenteiseen porrasperään voi kiinnittää suorituskykyisen, 225–300 hp:n moottorin. Monikäyttöisessä  
 perässä on liikkumista helpottava uimataso ja -porras sekä nousukahva.  Polttoainetankin täyttöaukko sijaitsee  
 lukittavan säilytystilan kannen alla.*

4. Ohjauspulpetissa on runsaasti tilaa teknisille varusteille ja laiteasennuksille. Viihtymistä lisää vakiovarusteena  
 veneessä oleva, mm. iPod-, iPhone-, iPad- ja Mp3-yhteensopiva audiojärjestelmä.

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.

Buster SuperMagnum -värilaita

Black Pearl Metallic

Ison ja kiinteän, 250 litran polttoainesäiliön ansiosta SuperMagnumin  
toimintasäde on erittäin suuri. Hyvät ajo-ominaisuudet ja tehokas moottori 
saavat veneen käyttäytymään ja kiihtymään hyvin myös kuormattuna. 

Suorituskyky

*Lisävarusteena saatava Buster-lukitussetti: kolme Abloy-lukkoa, kiinnitysvaijeri ja kolme sarjoitettua avainta.
Vakiovarusteet Lisävarusteet Varustepaketit

Hydraulinen ohjaus Nahkapäällysteinen tilttiratti Peräkuomu NAVI 7 -paketti

Kaiteet, knaapit ja kahvat (RST) Trimmilevyt Wakeboard-teline vesihiihtokaareen NAVI 12 -paketti

Ohjauspulpetti, tuulilasi karkaistua lasia, 
lasinpyyhin Ankkuri- ja köysikotelot Targa NAVI Plus,  

sopii NAVI 12 -pakettiin

Vasen pulpetti, tuulilasi karkaistua lasia Iso polttoainesäiliö, 250 l Targan vapateline, 8 kpl CANVAS-paketti

Pulpetin etulaatikko Akkulaatikko Apumoottoriteline

Audiojärjestelmä (Apple/Mp3-yhteensopiva) Päävirtakatkaisin Kaikuluotaimen anturiteline

Istuin-vapalaatikko Navigointivalot Kompassi

Veneistuimet, 2 kpl Ajovalomasto Lukitussetti (Abloy-lukot, 3 avainta ja lukitusvaijeri)

Veneistuinten joustojalat Sammutin Kiinnitysliinat, 3 kpl

Satamapeite Käsikäyttöinen pilssipumppu Sähkö-hydraulinen ohjaus (tehdasasenteinen)

Uimatikkaat ja -taso Automaattinen pilssipumppu

Vesihiihtokaari Sadevedestä tyhjenevä avotila

Punasävyinen sisävalaistus Valmius C-Pod -sateliittipaikantimelle

300 hp

250 hp
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Vaihtoehtoiset värit

Buster SuperMagnum

Henkilömäärä 7

Kantavuus 525 kg

Kokonaispituus 7,10 m

Leveys 2,40 m

Syväys 0,36 m

V-kulma 21°

Paino (ilman moottoria) 1100 kg

Moottorin teho-alue 225–300 hp

Moottorin rikipituus erikoispitkä

Polttoainetankin tilavuus 250 l

Luokitus/Suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 54 solmua

supermagnum on neljän muun veneen 
kanssa valiTTu kansainvälisen european 
powerboaT of The year 2013 award 
-kilpailun finaaliin
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BUstER MagnUM

6,90 m 2,40 m 100−225 hp 8

Edustava, vauhdikas ja viimeistelty
Muhkean mukava ja sulavalinjainen vene huvi- ja matka-ajoon – Buster Magnum
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buster magnum2

Tehdasvarusteisen veneen paino ilman lisävarusteita ja moottoria • Venehenkilö = 75 kg • Katso varustepakettien sisällöt sivulta 72 • Kattavat venekohtaiset varustetiedot saat jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.buster.fi

Buster Magnum on edustava ja monipuolinen kumppani vaativaan huvi-  
ja matka-ajoon, kalastukseen ja muuhun harrastuskäyttöön. Magnumin 
näyttävät sisätilat tarjoavat avoveneessä premium-luokan matkustus- 
mukavuutta 8 henkilölle.

Kuljettajan ergonomiaa edistävät mukava istuin ja hallintalaitteiden  
harkittu sijoittelu ohjauspulpetissa. Ohjauspulpetissa on asennus- 
paikka upotettavalle, jopa 12” monitoiminäytölle. Kojetaulun kiinteä  
lippa helpottaa mittariston luettavuutta aurinkoisella säällä. Reilut tuuli- 
lasit sekä pulpettien välinen, kaksiosainen ja kääntyvä väliovi suojaavat 
matkustamoa ajoviimalta. Pulpettien sivuista avautuvat mittavat säilytys- 
tilat ja takasohvan yhteydessä on kätevä säilytystila pitkille tavaroille.

Veneen perästä löytyvät laajat uimatasot ja tukevat uimatikkaat, paikka  
lisävarusteena saatavalle vesihiihtokaarelle sekä lukittavat ankkuri- ja  
köysikotelot. Kotelon lukittava kansitaso suojaa polttoainesäiliön täyttö- 
aukon. Turvallisuutta lisäävät ruostumattomasta teräksestä valmistetut  
tukevat kaiteet ja knaapit.

Muhkeista sisätiloistaan huolimatta Magnum on profiililtaan vauhdikkaan 
sulavalinjainen. Vene kiihtyy vaivattomasti ja kulkee tasapainoisesti myös 
huippunopeuksissa. Sen ajotuntuma ja hallittavuus säilyvät vakaina  
kaikissa olosuhteissa ja järeälläkin moottoriteholla.

1.  Ergonomisesti suunniteltu ja reilusti mitoitettu istuin takaa kuljettajan ajomukavuuden. 

2.  Liikkumista helpottavat karhennetut astinpinnat.

3. Etutilassa on keulasta pulpettiin ulottuva lukittava* sivupenkki, jonka sisällä on tilaa tavaroille ja vavoille. 

4. Kaksiosainen kuomu mukautuu eri olosuhteisiin ja tarjoaa suojaa jopa 6 henkilölle. Kuomun kätevä  
 säilytyskotelo takaselkänojan päällä toimii myös pitkien tavaroiden säilytystilana.

5. Alumiinirakenteisen porrasperän ansiosta kulku veneeseen on vaivatonta.

Buster Magnum -värilaita

Black Pearl Metallic
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Suorituskyky

*Lisävarusteena saatava Buster-lukitussetti: kolme Abloy-lukkoa, kiinnitysvaijeri ja kolme sarjoitettua avainta.

Vakiovarusteet Lisävarusteet Varustepaketit

Hydraulinen ohjaus Kiinteä polttoainesäiliö, 170 l Pehmustetyynysarja NAVI 7 -paketti

Kaiteet ja -knaapit (RST) Akkulaatikko Pöytä NAVI 12 -paketti

Ohjauspulpetti, tuulilasi karkaistua lasia, lasinpyyhin Päävirtakatkaisin Peräkuomu NAVI Plus -paketti

Vasen pulpetti, tuulilasi karkaistua lasia Navigointivalot Satamapeite COMFORT-paketti

Pulpetin etulaatikko Ajovalomasto Vesihiihtokaari CANVAS-paketti

Istuin-vapalaatikko Sammutin Wakeboard-teline vesihiihtokaareen ENTERTAINMENT-paketti

Veneistuimet, 2 kpl, ja suojahuput Käsikäyttöinen pilssipumppu Targa PERFORMANCE-paketti

Veneistuinten joustojalat Automaattinen pilssipumppu Targan vapateline, 8 kpl

Uimatikkaat ja -taso Sadevedestä tyhjenevä avotila Apumoottoriteline

Ankkuri- ja köysikotelot Valmius C-Pod -sateliittipaikantimelle Kaikuluotaimen anturiteline

Kompassi

Lukitussetti (Abloy-lukot, 3 avainta ja lukitusvaijeri)

Kiinnitysliinat, 3 kpl

Buster Magnum

Henkilömäärä 8

Kantavuus 600 kg

Kokonaispituus 6,90 m

Leveys 2,40 m

Syväys 0,36 m

V-kulma 20°

Paino (ilman moottoria) 928 kg

Moottorin teho-alue 100–225 hp

Moottorin rikipituus erikoispitkä

Polttoainetankin tilavuus 170 l

Luokitus/Suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 47 solmua

225 hp

200 hp

150 hp

115 hp

100 hp

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.

Vaihtoehtoiset värit
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BUstER XXl

6,35 m 2,40 m 90–150 hp 7

tyylikäs tilaihme 
tyyliä ja suorituskykyä: Buster XXl turvalliseen ja mukavaan yhdessäoloon
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buster XXl2

Tehdasvarusteisen veneen paino ilman lisävarusteita ja moottoria • Venehenkilö = 75 kg • Katso varustepakettien sisällöt sivulta 72 • Kattavat venekohtaiset varustetiedot saat jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.buster.fi

Buster XXL -värilaita

Deep Blue Metallic

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.

Vaihtoehtoiset värit
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Suorituskyky

150 hp

115 hp

90 hp

1. Eteen liukuvaa takasohvaa voi laajentaa lisävarusteena saatavalla aurinkotasolla ja patjalla.  
 Takasohva toimii myös säilytystilana.

2. Buster XXL on virtaviivainen muodoiltaan ja ajettavuudeltaan. 

3. Askelmien karhennetut alumiinipinnat säilyttävät pitonsa kosteallakin säällä. Tukevat kaiteet  
 helpottavat liikkumista.

4. Matkustamossa on väljät tilat yhdessäoloon ja liikkumiseen. ENTERTAINMENT-paketin iPod-,   
 iPhone-, iPad- ja Mp3-yhteensopiva audiolaite lisää veneessä viihtymistä. 

5. Lisävarusteena veneeseen saa monikäyttöisen vesihiihtokaaren, joka toimii samalla lisäkaiteena.  
 Laajojen, karhennettujen uimatasojen kautta on helppo mennä veteen ja nousta veneeseen.

Buster XXL tarjoaa avarat ja muuntautuvat tilat toiminnalliseen yhdessä-
oloon. Sporttisen suorituskyvyn ja runsaiden varustelumahdollisuuksien 
ansiosta se soveltuu monipuolisesti yhteysajoon, retkeilyyn, kalastukseen, 
vesiurheiluun ja muihin harrasteisiin.

Turvallisen vakaassa ja tilavassa veneessä voi liikkua ja toimia vaivatto-
masti kaikissa tilanteissa. Sisätilojen monikäyttöisyyttä lisää liikuteltava 
takasohva, jonka voi tarvittaessa irrottaa. Näin veneeseen vapautuu  
enemmän avotilaa. Lisävarusteena on saatavana yksittäin irrotettavat  
istuin-säilytyslaatikot, joiden avulla veneen voi varustella käyttötarkoi- 
tukseensa sopivaksi.

Veneessä on tukevat RST-kaiteet ja -knaapit. Jykevät ja laajat uimatasot 
sekä reilunkokoinen taittotikas helpottavat perässä liikkumista. Sään- 
mukaista muunneltavuutta tuo lisävarusteisiin kuuluva kaksiosainen,  
jaettava peräkuomu. Kuomu on helppo taittaa kuomukoteloon.

Ohjauspulpetin suunnittelussa on panostettu ergonomiaan, mikä  
näkyy harkittuna hallintalaitteiden sijoitteluna kuljettajan työympäristössä.  
Ohjauspulpetin äärellä voi täysin nauttia veneen herkästä kiihtyvyydestä  
ja vakaasta ajettavuudesta 90–150 hp:n moottoritehoilla. 

Buster XXL

Henkilömäärä 7

Kantavuus 525 kg

Kokonaispituus 6,35 m

Leveys 2,40 m

Syväys 0,35 m

V-kulma 20°

Paino (ilman moottoria) 850 kg

Moottorin teho-alue 90–150 hp

Moottorin rikipituus erikoispitkä

Polttoainetankin tilavuus 155 l

Luokitus\Suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 43 solmua

Vakiovarusteet Lisävarusteet Varustepaketit

Hydraulinen ohjaus Ankkuri- ja köysikotelot Pehmustetyynysarja (selkänoja,  
iso tyyny ja 2 pientä tyynyä) Pöytä NAVI 7 -paketti

Ohjauspulpetti, tuulilasi 
karkaistua lasia Kiinteä polttoainesäiliö, 155 l Istuin-säilytyslaatikko, 45 l Kaikuluotaimen anturiteline COMFORT-paketti

Vasen pulpetti, tuulilasi 
karkaistua lasia Akkulaatikko Istuin-säilytyslaatikon pehmuste Kompassi CANVAS-paketti

Ovi Päävirtakatkaisin Aurinkotaso ja pehmuste Apumoottoriteline ENTERTAINMENT-paketti

Tuulilasinpyyhin, oikea Ajovalomasto Peräkuomu Lukitussetti (Abloy-lukot, 3 avainta  
ja lukitusvaijeri) PERFORMANCE-paketti

RST-kaiteet ja -knaapit Sammutin Satamapeite Kiinnitysliinat, 3 kpl

Keulakaiteet Automaattinen pilssipumppu Vesihiihtokaari Trimmilevysarja (tehdasasenteinen)

Veneistuinten joustojalat Sadevedestä tyhjentyvä avotila Wakeboard-teline vesihiihtokaareen

Siirrettävä takasohva Valmius C-Pod 
-sateliittipaikantimelle

Uimatikkaat ja -taso
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BUstER Xl

5,94 m 2,17 m 70–115 hp 7

Kompakti ja suorituskykyinen
Vauhtia ja varmuutta vaativaan huvi-, harrastus- ja hyötykäyttöön:  
luotettava, merikelpoinen ja tehokas Buster Xl
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buster Xl2

Tehdasvarusteisen veneen paino ilman lisävarusteita ja moottoria • Venehenkilö = 75 kg • Katso varustepakettien sisällöt sivulta 72 • Kattavat venekohtaiset varustetiedot saat jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.buster.fi

Suorituskyky
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1. Veneeseen käynti on helppoa ja turvallista karhennetun keulakannen ja askelman sekä kaiteiden ansiosta.  
 Knaapit ja kiinnityssilmukka varmistavat tukevan kiinnityksen rantautuessa. 

2. Tuulelta ja roiskeilta hyvin suojaava korkea tuulilasi on lasia. Pulpettien välissä on kiinteä,  
 kaksiosainen väliovi.

3. Veneen takaosassa on laaja uimataso ja uimatikas sekä isot, tasopintaiset säilytyskotelot ankkuria ja 
 köysiä varten. Polttoainesäiliön korkki on suojassa köysikotelon lukittavan* kannen alla. Ajokuomun voi  
 kätevästi taitella tilavaan kuomukoteloon. 

4. CANVAS-pakettiin kuuluu kuomu. 

Buster XL on tyylikäs, tukeva ja mutkaton yleisvene, joka tarjoaa  
suurimpien Busterien perusominaisuudet kompaktissa koossa ja  
astetta taloudellisemmassa teholuokassa. XL on omiaan mökki- 
matkoille, kalastukseen sekä monipuoliseen huvi- ja hyötykäyttöön.

XL on tyylikäs ja urheilullinen vene, jota on turvallista ajaa.  
Lisävarusteena saatavan 7” Garmin-karttaplotterin voi integroida  
Magnum-tyyppiseen ohjauspulpettiin.

Kevyestä ja lujasta merialumiinista valmistettu XL on huoleton ja  
taloudellinen vene. Rungon optimaalinen muotoilu ja tehosuositus  
70–115 hp varmistavat edullisen ja hyvän suorituskyvyn. 

XL kantaa 7 henkeä ja siinä on reilusti säilytystilaa istuinten alla,  
pulpettien sisällä ja kuomukotelossa. Lisää säilytystilaa saa hankkimalla 
veneen keulaan irrotettavan istuin-säilytyslaatikon ja istuin-vapalaatikon.  
Mukavuutta ja tyylikkyyttä lisäävät korkea, lasinen tuulilasi, ergonomiset, 
tummansävyiset Magnum Grey -pulpetit sekä pehmeät, tukevat ja  
jousitetut veneistuimet. 

Vaihtoehtoiset värit

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.

Buster XL

Henkilömäärä 7

Kantavuus 525 kg

Kokonaispituus 5,94 m

Leveys 2,17 m

Syväys 0,3 m

V-kulma 19°

Paino (ilman moottoria) 600 kg

Moottorin teho-alue 70–115 hp

Moottorin rikipituus pitkä

Polttoainetankin tilavuus 100 l

Luokitus\Suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 39 solmua

Vakiovarusteet Lisävarusteet Varustepaketit

Hydraulinen ohjaus Ankkuri- ja köysikotelot Takapenkin pehmuste Vesihiihtokaari NAVI 7 -paketti

Kaidesarja Akkulaatikko Takaselkänojan pehmuste Wakeboard-teline vesihiihtokaareen ENTERTAINMENT-paketti

Keulakaiteet Päävirtakatkaisin Istuin-vapalaatikko Kaikuluotaimen anturiteline COMFORT-paketti

Ohjauspulpetti ja tuulilasi Ajovalomasto Istuin-vapalaatikon pehmuste Kompassi CANVAS-paketti

Vasen pulpetti ja tuulilasi Sammutin Istuin-säilytyslaatikko, 45 l Apumoottoriteline 

Ovi Automaattinen pilssipumppu Istuin-säilytyslaatikon, 45 l, 
pehmuste Tuulilasinpyyhkijä, vasen

Veneistuinten joustojalat Sadevedestä tyhjentyvä avotila Peräkuomu, 2-osainen Lukitussetti (Abloy-lukot, 3 avainta ja 
lukitusvaijeri)

Valmius C-Pod 
-sateliittipaikantimelle Satamapeite Kiinnitysliinat, 3 kpl

Targa Tuulilasinpyyhkijä, oikea (tehdasasenteinen)

Targan vapateline, 8 kpl Trimmisarja (tehdasasenteinen)

*Lisävarusteena saatava Buster-lukitussetti: kolme Abloy-lukkoa, kiinnitysvaijeri ja kolme sarjoitettua avainta.

Buster XL -värilaita

Gun Metal Grey Metallic
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BUstER X

5,15 m 2,06 m 50–80 hp 7

Moderni ja muuntautuva
Monikäyttöisyyden suunnannäyttäjä Buster X: retkivene ja kuormankuljettaja yhdessä
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Tehdasvarusteisen veneen paino ilman lisävarusteita ja moottoria • Venehenkilö = 75 kg • Katso varustepakettien sisällöt sivulta 72 • Kattavat venekohtaiset varustetiedot saat jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.buster.fi

1. Lisävarusteena saatava kuomu asettuu alas laskettuna helposti kankaiseen kuomusuojaan.

2. Kiinteä 72 litran polttoainesäiliö takaa laajan toimintasäteen.

3. Istuin-säilytyslaatikot voi tarvittaessa irrottaa, jotta veneeseen saadaan lisää avotilaa tavarankuljetusta varten.

4. CANVAS-varustepakettiin sisältyvä väliovi suojaa matkustajia ajon aikana.

5. Säädettävät ja kääntyvät veneistuimet tuovat mukavuutta matkantekoon ja helpottavat veneessä liikkumista.

Buster X on monikäyttöinen vene retkeilyyn, kalastukseen, tavaran- 
kuljetukseen ja yhteysveneeksi. Vene muuttaa muotoaan käyttötarpeen, 
matkustajien ja lastin määrän mukaan, sillä kaikki veneen istuin-säilytys-
laatikot sekä takapenkin voi helposti irrottaa. Istuinten kanssa vene toimii 
mukavana matka- ja mökkiveneenä 5–7 hengelle ja istuimet irrotettuna  
tilavana kuljetusvälineenä. Suuren, selväpiirteisen avotilan ansiosta  
X sopii mainiosti harrastajan kalaveneeksi.

Veneen ajomukavuuden takaavat alhainen liukukynnys ja turvallisen vakaa 
hallittavuus. Matkustajien viihtymistä lisäävät matkustamon väljät tilat ja  
lisävarusteena saatava ajokuomu, jolle on kuomusuoja. 

Lujan alumiinirakenteen ansiosta veneellä voi ajaa vaikka suoraan rantaan 
maihinnousua varten. Liikkumista ja veneeseen nousua helpottavat tukevat 
kaiteet ja karhennetut astinpinnat kuten keulakansi. Keulakannen alla on 
myös runsaasti säilytystilaa.

Buster X -värilaita

Deep Blue Metallic
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Suorituskyky

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.

Vaihtoehtoiset värit

Buster X

Henkilömäärä 7

Kantavuus 525 kg

Kokonaispituus 5,15 m

Leveys 2,06 m

Syväys 0,3 m

V-kulma 18°

Paino (ilman moottoria) 480 kg

Moottorin teho-alue 50–80 hp

Moottorin rikipituus pitkä

Polttoainetankin tilavuus 72 l

Luokitus/Suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 35 solmua

Vakiovarusteet Lisävarusteet Varustepaketit

Kaapeliohjaus Uimatikkaat Keulakaide, oikea Peräkuomu NAVI 5 -paketti

Kaidesarja Kiinteä polttoainesäiliö, 72 l Pehmustetyynysarja Satamapeite COMFORT-paketti

Keulakaide, vasen Akkulaatikko Selkänojan pehmuste Vesihiihtokaari CANVAS-paketti

Ohjauspulpetti, tuulilasi ja kaide Päävirtakatkaisin Istuin-säilytyslaatikon pehmuste, pieni Wakeboard-teline vesihiihtokaareen

Vasen pulpetti, tuulilasi ja kaide Ajovalomasto Istuin-säilytyslaatikon pehmuste, iso Verkkotasku

Sadevedestä tyhjentyvä avotila Sammutin Istuin-vapalaatikon pehmuste Ohjekirjatasku

Istuin-säilytyslaatikko, oikea Automaattinen pilssipumppu Kiinnitysliinat, 3 kpl Pöytä

Istuin-vapalaatikko Kompassi Kaikuluotaimen anturiteline

Veneistuimet, 2 kpl, ja suojahuput Lukitussetti (Abloy-lukot, 3 avainta  
ja lukitusvaijeri)
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Buster Lx

5,04 m 1,98 m 40–60 hp 6

Koko perheen huvivene 
Vesillä viihtymiseen ja yhteisiin hetkiin: tilava, turvallinen ja mukava Buster Lx
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Tehdasvarusteisen veneen paino ilman lisävarusteita ja moottoria • Venehenkilö = 75 kg • Katso varustepakettien sisällöt sivulta 72 • Kattavat venekohtaiset varustetiedot saat jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.buster.fi

1. Laajan, karhennetusta alumiinista tehdyn keulakannen kautta maihinnousu sujuu turvallisesti ja vaivattomasti. 

2. Lisävarusteena saatava kuomu suojaa matkustamoa. Kuomun voi taitella kankaiseen kuomusuojaan.

3. Lx soveltuu monipuoliseen huviveneilyyn ja vesiurheiluun. 

4. Vakiovarusteena on kiinteä 53 litran polttoainesäiliö. 

5. Lisävarusteisiin kuuluva pulpettien välinen ovi suojaa tuulelta ja viimeistelee matkustamon mukavuuden. 

Buster Lx tarjoaa kokoluokassaan verratonta mukavuutta koko perheen  
vesielämyksiin. Sen yhdessäoloon suunnitellut tilat, varustelumahdolli- 
suudet ja 60 hp:n moottoriteho tekevät siitä ihanteellisen ja turvallisen  
harrastus- ja retkeilyveneen.

Lx:ssä on erillisistuimet, jotka yhdessä takapenkin kanssa muodostavat 
viihtyisän, 5 hengen matkustamon. Takapenkkinä on monikäyttöinen,  
muovinen istuin-säilytyslaatikko. Veneen korkeat laidat tekevät matkusta-
mosta suojaisan. Matkustamon voi kattaa kuomulla ja lisäsuojaa tuulelta 
antaa pulpettien väliovi. Kuomu ja väliovi kuuluvat CANVAS-pakettiin.

Veneen vakaan ajettavuuden takaa huolellisesti viimeistelty runko,  
jossa on panostettu kantavuuteen ja pohjan taloudelliseen muotoon.  
Kestävän merialumiinin ansiosta Lx:llä voi rantautua kallioluodoille  
ja kivikkoisille rannoille.

Vaihtoehtoiset värit

Buster Lx -värilaita

Black Satin

No
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Henkilöä

Suorituskyky

60 hp 

50 hp 

40 hp 

 

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.

Buster Lx

Henkilömäärä 6

Kantavuus 450 kg

Kokonaispituus 5,04 m

Leveys 1,98 m

Syväys 0,29 m

V-kulma 16°

Paino (ilman moottoria) 410 kg

Moottorin teho-alue 40–60 hp

Moottorin rikipituus pitkä

Polttoainetankin tilavuus 53 l

Luokitus/Suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 31 solmua

Vakiovarusteet Lisävarusteet Varustepaketit

Kaapeliohjaus Kiinteä polttoainesäiliö, 53 l Istuin-säilytyslaatikko, 45 l Satamapeite NAVI 5 -paketti

Kaiteet ja keulakaide Sadevedestä tyhjentyvä avotila Istuin-säilytyslaatikon pehmuste Peräkuomu COMFORT-paketti

Ohjauspulpetti, vasen pulpetti,  
tuulilasi ja kaide Automaattinen pilssipumppu Pehmustetyynysarja Ovi CANVAS-paketti

Sammutin Ajovalomasto Istuin-vapalaatikko Vesihiihtokaari

Veneistuimet, 2 kpl, ja suojahuput Akkulaatikko Istuin-vapalaatikon pehmuste Kaikuluotaimen anturiteline

Uimatikkaat Päävirtakatkaisin Takapenkin pehmuste, suuri Kompassi

Takapenkin pehmuste, pieni Lukitussetti (Abloy-lukot, 3 avainta 
ja lukitusvaijeri)

Selkänojan pehmuste Kiinnitysliinat, 3 kpl

Keulakaide, oikea

36 37
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BUstER l

5,04 m 1,98 m 30–50 hp 6

Kestosuosikki
Pohjoismaiden suosituin moottorivene Buster l aktiiviseen  
harrastuskäyttöön ja monipuoliseen hyötyajoon 
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Tehdasvarusteisen veneen paino ilman lisävarusteita ja moottoria • Venehenkilö = 75 kg • Katso varustepakettien sisällöt sivulta 72 • Kattavat venekohtaiset varustetiedot saat jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.buster.fi

1. Etuosaan saa lisää liikkumatilaa irrottamalla pulpettien edessä olevat istuin-säilytyslaatikot.

2. Kaksipulpettisen matkustamon takaosan suojaksi saa lisävarusteena valoisan ja käytännöllisen ajokuomun.

3. Pulpettien tuulisuojaa voi tehostaa CANVAS-varustepakettiin kuuluvalla väliovella.

4. Matkanteon mukavuutta lisäävät veneen helppo hallittavuus, väljän leveät sisätilat ja korkeat laidat. 

5. Helposti hallittava vene kiihtyy kevyesti ja säilyttää turvalliset ajo-ominaisuutensa kaikissa tilanteissa.
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Buster L on moottoriveneiden kestosuosikki retkeilyyn, kalastukseen  
ja mökille. Se on tilava ja taloudellisen monikäyttöinen vene, jonka  
vahvuuksia ovat runsas varustetaso ja hyvä kuormankantavuus. L on  
vuodesta toiseen ollut Pohjoismaiden suosituin moottorivene.

L:n saa yksi- ja kaksipulpettisena. Yksipulpettinen vene tarjoaa reilut  
tilat kalastukseen ja tavarankuljetukseen. Kaksipulpettisen version etuihin 
kuuluu takaosan matkustajien parempi tuulisuoja, jota voi tehostaa lisä- 
varusteena saatavalla väliovella. 

Käytettävyyttä eri olosuhteissa lisäävät valoisa kuomuratkaisu sekä  
helppo ja vakaa ajettavuus. Ohjauspulpetissa on hyvä näkyvyys,  
harkitusti sijoitetut hallintalaitteet sekä asennuspaikat kompassille ja  
karttaplotterille. Kaide ja karhennetut astinpinnat varmistavat helpon  
astumisen maihin ja nousun veneeseen.

Veneeseen mahtuu 6 henkeä ja siinä on runsaasti vapaata sisätilaa.  
Lisävarusteena etuosaan saa suuren, tavaratilanakin toimivan sivupenkin. 
Kestävä ja kevyt vene kulkee mukana jopa jarruttomalla trailerilla tavallisen 
henkilöauton perässä.

Istuin-vapalaatikko  
on lisävaruste.

Buster L -värilaita

Navy Blue Satin

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.

Vaihtoehtoiset värit

Henkilöä

Buster L

Henkilömäärä 6

Kantavuus 450 kg

Kokonaispituus 5,04 m

Leveys 1,98 m

Syväys 0,29 m

V-kulma 16°

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

Moottorin teho-alue 30–50 hp

Moottorin rikipituus pitkä

Luokitus/Suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 29 solmua

Vakiovarusteet Lisävarusteet Varustepaketit

Kaapeliohjauslaite Akkulaatikko Pulpetti, vasen, tuulilasi ja kaide (L1) Istuin-vapalaatikon pehmuste NAVI 5 -paketti

Kaidesarja Päävirtakatkaisin Istuin-säilytyslaatikko, 45 l Vesihiihtokaari COMFORT-paketti

Keulakaide, vasen Ajovalomasto Istuin-säilytyslaatikon pehmuste Kaikuluotaimen anturiteline CANVAS-paketti 
(L2)

Ohjauspulpetti, tuulilasi ja kaide Sammutin Takapenkin pehmuste Kompassi 

Istuin-säilytyslaatikko, 45l, 2 kpl (L2) Automaattinen pilssipumppu Selkänojan pehmuste Lukitussetti (Abloy-lukot,  
3 avainta ja lukitusvaijeri)

Uimatikkaat Sadevedestä tyhjentyvä avotila Keulakaide, oikea Kiinnitysliinat, 3 kpl

Pulpetin etulaatikko (L1) Ovi Pehmustetyynysarja (L2)

Istuin-vapalaatikko Satamapeite (L2)

Peräkuomu (L2)
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BUstER M

4,60 m 1,86 m 30–40 hp 5

Monipuolinen perhevene
Moniosaaja Buster M: pulpettivene harrastuksiin ja kuljetuksiin 
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Tehdasvarusteisen veneen paino ilman lisävarusteita ja moottoria • Venehenkilö = 75 kg • Katso varustepakettien sisällöt sivulta 72 • Kattavat venekohtaiset varustetiedot saat jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.buster.fi

1. Nopea liukuun lähtö, tasaisen vakaa kulku ja varma ohjaustuntuma tekevät veneestä nautinnollisen ja  
 turvallisen ajaa.

2. Väljät sisätilat, laitaa kiertävät kaiteet sekä keulakannen ja sivuportaan karhennetut astinpinnat lisäävät  
 veneilyn turvallisuutta.

3. Pulpettien väliin saa tuulelta suojaavan oven. Helppokäyttöisessä ovessa on saranoitu, kiinteä alaosa sekä  
 alas ja ylös rullautuva yläosa. 

4. Kaksipulpettiseksi varustellun mallin matkustamon voi suojata lisävarusteena saatavalla kuomulla.  
 Alas laskettuna kuomu taittuu siististi moottorikaivon päälle. 

5. Etuosan lukittava* istuin-vapalaatikko, jossa on säilytystilaa kalastusvälineille ja muille pitkille tavaroille,  
 on yksipulpettisessa veneessä vakiovaruste ja kaksipulpettisessa lisävaruste. 

*Lisävarusteena saatava Buster-lukitussetti: kolme Abloy-lukkoa,  kiinnitysvaijeri ja kolme sarjoitettua avainta.

Buster M -värilaita

Sea Blue

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.

Istuin-vapalaatikko on yksipulpettisessa veneessä 
vakiovaruste ja kaksipulpettisessa lisävaruste.
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Suorituskyky

40 hp 

30 hp 

Henkilöä

Monipuolinen ja mutkaton Buster M sopii mökkimatkoille, kalastukseen ja 
muuhun vapaa-aikaan. Näppärän kokoisen pulpettiveneen tilavuus, talou-
dellisuus ja luotettavuus tekevät M:stä arvostetun perheveneen 5 hengelle. 

M:ssä on suojaisa ja ergonominen, tuulilasilla varustettu ohjauspulpetti, 
jossa on paikat mittareille ja kompassille sekä asennuspaikka upotetta-
valle karttaplotterille. Keulassa on istuin-vapalaatikko ja ohjauspulpetin 
vieressä pitkä, vapaa turkkitila. Lisää istuin- ja säilytystilaa tarvitseva voi 
hankkia ohjauspulpetin eteen istuin-säilytyslaatikon. 

M:n saa myös kaksipulpettisena versiona, jossa on ohjauspulpetin vieressä 
lisävarusteena saatava vasen pulpetti. Pulpettien väliin saa oven, joka  
viimeistelee matkustamon tehokkaan tuulisuojan. Kaksipulpettisessa  
veneessä on vakiona kaksi istuin-säilytyslaatikkoa.

Veneen vakaa kulkuasento varmistaa viihtyisät oltavat etuosassa matkus-
taville. Kestävä ja kevyt M kulkee taloudellisesti ja turvallisesti niin vedessä 
kuin jarruttomalla trailerillakin. 

Vakiovarusteet Lisävarusteet Varustepaketit

Kaapeliohjauslaite Ajovalomasto Ovi (M2) Istuin-vapalaatikko NAVI 5 -paketti

Kaiteet ja keulakaide Sammutin Vasen pulpetti (sis. tuulilasin, kaiteen, 
jalan ja asennusosat) (M1) Istuin-vapalaatikon pehmuste COMFORT-paketti

Ohjauspulpetti, tuulilasi ja kaide Uimatikkaat Pulpettien väliovi (M2) Satamapeite CANVAS-paketti (M2)

Vasen pulpetti, tuulilasi ja kaide (M2) Automaattinen pilssipumppu Istuin-säilytyslaatikko, 45 l Peräkuomu (ei sisällä  
oviverhoa, M2)

Istuin-säilytyslaatikko, 45 l, 2kpl (M2) Akkulaatikko Istuin-säilytyslaatikon pehmuste Vesihiihtokaari

Istuin-vapalaatikko (M1) Päävirtakatkaisin Pehmustetyynysarja Kaikuluotaimen anturiteline

Kahden polttoainesäiliön alusta Sadevedestä tyhjentyvä avotila Takapenkin pehmuste Kompassi

Takaselkänoja  
(sisältää pehmusteen)

Lukitussetti (Abloy-lukot,  
3 avainta ja lukitusvaijeri)

Kiinnitysliinat, 3 kpl

Buster M

Henkilömäärä 5

Kantavuus 375 kg

Kokonaispituus 4,60 m

Leveys 1,86 m

Syväys 0,19 m

V-kulma 17,5°

Paino (ilman moottoria) 303 kg

Moottorin teho-alue 30–40 hp

Moottorin rikipituus pitkä

Luokitus/Suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 29 solmua

M2

M1
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BUstER s, BUstER scc

4,58 m 1,88 m 20–30 hp 4

Monikäyttöiset mökkiveneet
ajamisen nautintoa ja tilaa tavaroille: näppärät pulpettiveneet Buster s ja Buster scc 
tavarankuljetukseen ja kalastukseen
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Tehdasvarusteisen veneen paino ilman lisävarusteita ja moottoria • Venehenkilö = 75 kg • Katso varustepakettien sisällöt sivulta 72 • Kattavat venekohtaiset varustetiedot saat jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.buster.fi

Buster S ja sen keskikonsolilla varustettu sisarmalli Buster Scc ovat  
monikäyttöisiä työjuhtia ja vapaa-ajan pienveneitä, jotka ovat omiaan  
mökkireissuille ja kalastukseen. Ne kulkevat sulavasti jo pienellä,  
20–30 hp:n moottorilla, ja tarvittaessa niitä voi myös soutaa. Veneet  
kantavat 4 hengen seurueen.

S-mallin vakioversiossa on poikittainen keskipenkki sekä oikeassa  
laidassa ohjauspulpetti. Scc:ssä on ympärikuljettava, ergonominen keski-
pulpetti, joka helpottaa yksinajoa ja jättää runsaasti turkkitilaa pitkien  
tavaroiden kuljetukseen. Molemmissa versioissa pulpetti on suuremmista 
Buster-malleista tuttu ja hyväksi havaittu, suojaava rotaatiovalupulpetti. 
Pulpettiin voi asentaa jalallisen plotterin. Scc:tä voi ohjata myös seisten. 

Veneiden turvallisuutta lisää laitoja kiertävä kaide, joka mahdollistaa  
lepuuttajien ja vapatelineiden helpon kiinnityksen. Takana on säilytys- 
tilanakin toimiva takapenkki, jonka mukavuutta voi lisätä erikseen  
saatavilla pehmustetyynyillä.
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Henkilöä

Suorituskyky

1. Scc:n pulpetin harkittu mitoitus mahdollistaa myös seisten ajamisen.

2. Lisävarusteisiin kuuluva satamapeite suojaa venettä sateelta ja irtoroskilta. 

3. Veneen tilavuus ja vakaus tuovat vapautta kalastamiseen ja liikkumiseen. 

4. S:n ohjauspulpetti on sijoitettu veneen oikeaan laitaan.

5. Scc:n keskipulpetti on kuljettajan näköalapaikka, jossa on asennustilaa lisälaitteille kuten 
 kompassille ja karttaplotterille. Keskipulpetin edessä on 45 litran istuin-säilytyslaatikko.

Vakiovarusteet Lisävarusteet 

Kaapeliohjauslaite Pehmustetyynysarja Kompassi

Ohjauspulpetti, tuulilasi ja kaide (S) Takapenkin pehmuste Lukitussetti (Abloy-lukot, 3 avainta ja lukitusvaijeri)

Keskipulpetti ja tuulilasi, kaide (Scc) Takaselkänojan pehmuste, oikea Kiinnitysliinat, 3 kpl

Kaidesarja Takaselkänojan pehmuste, vasen Istuin-säilytyslaatikon pehmuste (Scc)

Polttoainesäiliön alusta Etupenkin pehmuste Keulakaide, vasen

Istuin-säilytyslaatikko pulpetin edessä, 45 l (Scc) Keskipenkin pehmuste (S) Kaikuluotaimen anturiteline ja kisko

Akkulaatikko Ajokuomu/satamapeite

Päävirtakatkaisin

Ajovalomasto

Automaattinen pilssipumppu

Buster S

Henkilömäärä 4

Kantavuus 300 kg

Kokonaispituus 4,58 m

Leveys 1,88 m

Syväys 0,19 m

V-kulma 15°

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

Moottorin teho-alue 20–30 hp

Moottorin rikipituus pitkä

Luokitus/Suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 25 solmua

Buster pidättää oikeuden mallistomuutoksiin, eli toimittamiensa veneiden malli-, väri-, varuste- ja hintamuutoksiin ilman eri ilmoitusta. Vakiovarustelu saattaa vaihtua 
markkinoittain. Esitekuvien veneet saattavat yksityiskohdiltaan poiketa myytävistä malleista ja kuvissa saattaa esiintyä varusteita, jotka eivät ole vakiovarusteita.
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BUstER Xs, BUstER Xsr

4,15 m 1,65 m 6–20 hp 4

Kätevät käyttöveneet
Huoletonta veneilyä pienissäkin kokoluokissa: kestävä, turvallinen ja helppohoitoinen 
Buster Xs tai Buster Xsr lähivesille ja kalastukseen
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Tehdasvarusteisen veneen paino ilman lisävarusteita ja moottoria • Venehenkilö = 75 kg • Katso varustepakettien sisällöt sivulta 72 • Kattavat venekohtaiset varustetiedot saat jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.buster.fi

Buster XS ja sen ohjauspulpetillinen sisarmalli XSr ovat käteviä käyttö- 
veneitä lähivesille, mökkirantaan ja kalastusreissuille. Veneet kantavat  
4 henkilöä tavaroineen. 

XS- ja XSr-veneitä voi aloittelijakin ajaa turvallisesti ja taloudellisesti  
6–20 hp:n moottorilla. Veneet käyttäytyvät johdonmukaisesti kaikissa  
sääoloissa. XSr-version väljä ja korkea ohjauspulpetti sekä tummennettu 
tuulilasi lisäävät ajomukavuutta entisestään. Molempia veneitä voi  
myös soutaa.

Veneiden sisätilat ovat tehokkaassa hyötykäytössä: keskipenkki  
toimii säilytystilana ja takapenkin alta löytyy lisää suojaisaa säilytys- 
tilaa. Veneeseen voi hankkia lisävarusteena roskilta ja sateelta  
suojaavan ajokuomu-satamapeitteen, joka ulottuu keulasta moottori- 
kaivon reunaan saakka.

Veneiden kestävyys, helppo hallittavuus ja uppoamaton rakenne tuovat  
turvallisuutta vesille. Kevyt, vain 160 kg painava vene kulkee vaivattomasti 
jarruttomalla trailerilla tavallisen henkilöauton perässä.

1. Korkeat, ergonomiset penkit on päällystetty helppohoitoisella solumuovilla.

2. Keulan karhennettu astinpinta helpottaa rantautumista ja veneeseen nousua.

3. Buster XS -mallia ajetaan takapenkiltä.

XS

XSr

Suorituskyky
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Henkilöä

Buster XS

Henkilömäärä 4

Kantavuus 300 kg

Kokonaispituus 4,15 m

Leveys 1,65 m

Syväys 0,18 m

V-kulma 10°

Paino (ilman moottoria) 160 kg

Moottorin teho-alue 6–20 hp

Moottorin rikipituus XS lyhyt tai pitkä, XSr pitkä

Luokitus/Suunnittelukategoria D

Suurin nopeus 24 solmua

Vakiovarusteet Lisävarusteet

Kaapeliohjauslaite Ohjauspulpetti, tuulilasi, sis. ohjausrummun, ratin ja kaapelin (XS) Lukitussetti (Abloy-lukot, 3 avainta ja lukitusvaijeri)

Ohjauspulpetti, tuulilasi (XSr) Takakaiteet Kiinnitysliinat, 3 kpl

Polttoainetankin alusta Sivukaiteet Tuulilasi

Käsikäyttöinen pilssipumppu (XS) Koko veneen kattava ajokuomu

Automaattinen pilssipumppu (XSr) Rikikorkeuden muutoskappale (XS)
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BUstER Mini

3,81 m 1,44 m 2–8 hp 3

aito alumiininen pikku-Buster
Klassikko päivittyi nykyaikaan: Buster Mini kulkee bensiinillä, sähköllä ja soutaen
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buster mini

Vakiovarusteet Lisävarusteet 

Yksi hankainpari Soutusarja (airot ja hankaimet)

2

Tehdasvarusteisen veneen paino ilman lisävarusteita ja moottoria • Venehenkilö = 75 kg • Katso varustepakettien sisällöt sivulta 72 • Kattavat venekohtaiset varustetiedot saat jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.buster.fi

Buster Mini on näppärä soutu- ja moottorivene, jota voi ajaa sekä 
bensiini- että sähkökäyttöisellä perämoottorilla. Vene sopii mökki- 
veneeksi, kalaveneeksi, pienimuotoisiin kuljetuksiin ja apuveneeksi  
myös kokemattomammille, sillä se käyttäytyy johdonmukaisesti kaikissa  
tilanteissa. Veneessä on kätevä Easy Bail -tyhjennysventtiili (pat. hak.),  
jonka avaamalla veneen saa ajon aikana tyhjennettyä pohjalle  
kertyneestä vedestä. *

Mini on pienestä koostaan huolimatta täysiverinen Buster ja rakennettu 
Aluminium Hull Technology by Fiskars -teknologiaa hyväksikäyttäen.  
Alumiinin ansiosta Mini on kestävä ja huoleton käyttää eikä vaadi  
muuta huoltoa kuin vesipesun. Mini on turvallinen vene, sillä se on  
rakenteeltaan uppoamaton. 

Mini on kokoluokassaan tilava: se kantaa 3 henkilöä tavaroineen ja  
sen reilut, avoimet sisätilat on tehokkaasti hyödynnettävissä. Veneen  
turkkina on vaneri ja istuinpenkit on päällystetty mukavalla, vettä  
hylkivällä solumuovipehmusteella.

Veneessä on vakiona yksi hankainpari. Lisävarustepakettina voi hankkia 
venettä varten mitoitetut alumiiniset airot ja toisen hankainparin.

Mini painaa vain noin 100 kg, joten sen voi helposti vetää rannalle ja 
kääntää talveksi ylösalaisin. Minin kuljettamiseen riittää perävaunuksi  
tavallisen henkilöauton vetämä jarruton traileri.  1. Mini kulkee reippaasti ja taloudellisesti sekä poltto- että sähkö- 

 moottorilla pienelläkin moottoriteholla. Miniä voi myös soutaa. Soutu- 
 paketti tekee Ministä oikean soutuveneen. Pakettiin kuuluu airot ja  
 ylimääräinen hankainpari.

2. Kestävä ja pitkäikäinen Mini on taattua Aluminium Hull Technology  
 by Fiskars -laatua.

3. Penkkien solumuovipehmusteet on helppo pitää puhtaana ja niillä on  
 miellyttävä istua.

4. Vene tyhjentyy sadevedestä Easy Bail -tyhjennysmekanismilla  
 (pat. hak.) liukunopeudella ajettaessa.
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Suorituskyky
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Buster Mini

Henkilömäärä 3

Kantavuus 225 kg

Kokonaispituus 3,81 m

Leveys 1,44 m

Syväys 0,18 m

V-kulma 10°

Paino (ilman moottoria) 105 kg

Moottorin teho-alue 2–8 hp

Moottorin rikipituus pitkä

Luokitus/Suunnittelukategoria D

Suurin nopeus 17 solmua

mini kulkee polTTo- Tai sähkö-
mooTTorilla sekä souTaen 

* Koskee yli 6 hp:n polttomoottorilla varustettua venettä, kun ajetaan liu’ussa. Easy Bail –venttiilillä  
   veneen voi tyhjentää sadevedestä myös sen ollessa rannalla.
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Merialumiinia ja ruostumatonta terästä
Pro Series -veneet valmistetaan kestävästä merialumiinista  
Aluminium Hull Technology by Fiskars -teknologiaa hyväksikäyttäen.  
Rakenteen materiaalit ja yksityiskohdat varmistavat veneiden huoletto-
man käytön vaativissa tehtävissä ja olosuhteissa.

Pro Series -veneen perusrakenne on paksua alumiinia. Turkki, tasot ja 
askelmat ovat karhennettua alumiinikyynellevyä. Veneen sisäpinnat ovat 
maalaamatonta tai anodisoitua alumiinia. Pulpetti, takapenkki ja etu-
osan istuin-säilytyspenkki ovat alumiinirakenteisia. Kaiteet ja targakaari 
ovat ruostumatonta terästä ja mitoitukseltaan järeitä. 

Suorituskyky, taloudellisuus ja ajettavuus
Pro Series -veneiden ajettavuuteen ja suorituskykyyn on kiinnitetty  
erityistä huomiota. Optimaalisesti muotoiltu runkorakenne on erittäin 
tukeva, jäykkä ja reilusti mitoitettu. Painopiste on alhaalla, mikä luo  
perustan vakaille, nautinnollisille ja turvallisille ajo-ominaisuuksille.  
Pro Series -runko tuo ajoon pehmeyttä erityisesti aallokossa ajettaessa. 
Reilu koneteho ja laaja tehoalue mahdollistavat taloudellisen ajon ja 
tarvittaessa suuren nopeuden kaikissa kuormitustilanteissa.

Buster Pro series on ammattitason käyttäjien venemallisto kovaan  
hyötykäyttöön, vaativaan vapaa-ajan veneilyyn ja ankariin olosuhteisiin. 

Varusteltu vaativiin oloihin
Pro Series -veneissä on vakiona vaativiin oloihin suunniteltuja  
varusteita ja ominaisuuksia.

Pulpettia ympäröivä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu targa-
kaari soveltuu varusteiden ja elektroniikan asentamiseen. Veneen  
valaistusratkaisut minimoivat pimeäajossa kuljettajaa häiritsevät  
häikäisyt, valonlähteiden sijoituspaikat on valittu huolellisesti ja  
mittaripaneelit käsitelty tummalla, heijastuksia ehkäisevällä värillä. 

Magnum Pron vakiovarusteisiin kuuluu NAVI 12 -paketti, joka sisältää 
Garmin-karttaplotterin ja kompassin. Paketti laajenee ammattitason 
navigointijärjestelmäksi NAVI Plus -paketin sisältämän kaikuluotain- 
yksikön sekä RADAR-paketin mukana tulevan tutkan avulla.

Pro Series -malliston veneisiin on saatavilla runsaasti myös  
mallikohtaisia lisävarusteita.
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BUstER MagnUM PRo

7,10 m 2,40 m 115–250 hp 6

Ylivoimaa ääriolosuhteisiin
Magnum Pro kovaan, ympärivuotiseen työkäyttöön ja vapaa-aikaan
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Tehdasvarusteisen veneen paino ilman lisävarusteita ja moottoria • Venehenkilö = 75 kg • Katso varustepakettien sisällöt sivulta 72 • Kattavat venekohtaiset varustetiedot saat jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.buster.fi

1. Pulpetin etupuolelta, kahdenistuttavan penkin alta avautuu suurempien tavaroiden säilytystila.

2. Jykevät uimatasot helpottavat takaosassa työskentelyä, veteen laskeutumista ja veneeseen nousua.  
 Tasot ovat karhennettua alumiinia. 

3. Magnum Pron vakiovarusteisiin kuuluu Garminin 12” karttaplotteri ja kompassi. Korkea, suojaava tuulilasi  
 on kestävää, karkaistua lasia.

4. Alumiinirakenteisessa porrasperässä on laajat uima- ja työtasot ja ylös taittuva tukeva tikas. Tasojen alla on  
 kotelot köysille ja ankkurille. Kotelon lukittava* kansitaso suojaa polttoainesäiliön täyttöaukon.

5. Magnum Pro on pitkän veneilykauden työkalu, joka ei kaihda karuja olosuhteita. Ulkoasu on virtaviivainen,  
 vaikka laitakorkeus on lähes 90 cm. 

Buster Magnum Pro tarjoaa järeää kestävyyttä ja suorituskykyä lähes  
ympärivuotiseen kovaan työkäyttöön ja vapaa-aikaan. Suoraviivaisen ja  
tilavan keskipulpettiveneen erinomainen tasapaino, rungon muotoilu ja 
trimmitasot takaavat kovassakin vauhdissa hallitun ja vakaan ajotuntuman. 
Ajamista helpottaa lisävarusteena saatava sähköhydraulinen ohjaus- 
tehostin. Suuren polttoainesäiliön ja taloudellisen rungon ansiosta  
veneen toimintasäde on jopa 240 nm.*

Magnum Pron ympärikuljettava, alumiininen keskipulpetti ja takakulmat 
avoimeksi jättävä takapenkki helpottavat liikkumista ja toimintaa kalastuk-
sessa, tavarankuljetuksessa ja rantautumisessa. Veneessä vakiona olevaan 
keskipulpetin targaan saa lisävarusteena tuulelta ja roiskeilta suojaavan 
ajokuomun. Targakaaressa on runsaasti tilaa varusteille.

Käytännöllisessä ja teknisessä ohjauspulpetissa on vakiona 12” kartta- 
plotteri. Tuulilasin karkaistu turvalasi kestää pyyhkimen käytön naarmuun-
tumatta. Tehdasasenteisista lisävarusteista satulamalliset monitoimi- 
istuimet on suunniteltu kovaan ajoon ja tilttiratti viimeistelee ajoasennon. 
Pulpettiin saa iPod-, iPhone-, iPad- ja Mp3-yhteensopivan audiolaitteen.

Täysalumiinisessa takapenkissä on runsaasti säilytystilaa. Penkin  
takana on koko perän levyinen, yhtenäinen ja lukittava tila pitkille  

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.

Buster Magnum Pro -värilaita

Night Black Matt

Vakiovarusteet Lisävarusteet Varustepaketit

Navi 12" -paketti (Garmin 4012 -plotteri ja kompassi) Kiinteä polttoainesäiliö, 250 l Pehmustetyynysarja NAVI Plus -paketti

Hydraulinen ohjaus Trimmilevysarja Pulpetin suojahuppu (ei sprayhoodin kanssa) RADAR-paketti

RST-kaiteet ja -knaapit Akkulaatikko Vesihiihtokaari

Alumiininen keskipulpetti, tuulilasi Päävirtakatkaisin Wakeboard-teline vesihiihtokaareen

Tuulilasi karkaistua lasia, lasinpyyhin Navigointivalot Kaikuluotaimen anturiteline

Pulpetin etulaatikko, alumiinia Kompassi Apumoottoriteline

Veneistuinten joustojalat Ajovalomasto Takapenkin jatko-osa, pari 

Sivuovet Sammutin Sähköhydraulinen ohjaus (tehdasasenteinen)

Säilytystaskut oviin Käsikäyttöinen pilssipumppu Tilttiratti (tehdasasenteinen) 

Offshore-istuimet Automaattinen pilssipumppu

Ajokuomu Sadevedestä tyhjenevä avotila

Takamatkustajan kiinnipitotanko (ei satulaistuinten yhteydessä)

tavaroille. Keulassa on askelma ja kannellinen, reilusti avautuva  
säilytystila. Tavarankuljetusta helpottavat veneen tilavuus, kestävyys  
ja suorituskyky: täydelläkin kuormalla matkantekoon riittää jo 150 hp:n 
moottori. Suurimmalla koneteholla päästään lähes 50 solmun huippu- 
nopeuteen. Veneeseen on saatavilla apumoottoriteline toisen, pienemmän 
moottorin asennusta varten.

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

*Lisävarusteena saatava Buster-lukitussetti: kolme Abloy-lukkoa, kiinnitysvaijeri ja kolme sarjoitettua avainta.

Buster Magnum Pro

Henkilömäärä 6

Kantavuus 450 kg

Kokonaispituus 7,10 m

Leveys 2,40 m

Syväys 0,36 m

V-kulma 21°

Paino (ilman moottoria) 1045 kg

Moottorin teho-alue 115–250 hp

Moottorin rikipituus erikoispitkä

Polttoainetankin tilavuus 250 l

Luokitus/Suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 48 solmua

Suorituskyky
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Buster Magnum Pro -mallia esittelee ja myy valtuutettu Buster Pro Partner -jälleenmyyjäliike, joka myy kaikkia Buster-malleja.  
Buster Pro Partner -jälleenmyyjäliikkeet löydät www.buster.fi:stä jälleenmyyjähaulla.

62 63

m
a

g
n

u
m

 p
r

O



BUstER Xl PRo

5,94 m 2,17 m 90–115 hp 7

tilaa työskennellä
järeä vene vapaa-ajan hyötykäyttöön ja kalastukseen: Xl Pro
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buster Xl pro1

3 4

5 6
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Tehdasvarusteisen veneen paino ilman lisävarusteita ja moottoria • Venehenkilö = 75 kg • Katso varustepakettien sisällöt sivulta 72 • Kattavat venekohtaiset varustetiedot saat jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.buster.fi

Buster XL Pro on vahvarakenteinen, erityisesti vaativaan harrastus-  
ja työkäyttöön sekä kalastukseen suunniteltu vene, joka on kehitetty  
XL:n täysin uudistetulle rungolle. XL Pro täydentää ammattitason  
Buster Pro Series -venevalikoimaa.

XL Pron voi tilata joko keskelle tai oikeaan laitaan sijoitetulla pulpetilla, 
jossa on RST-targa sekä suuri istuin-säilytyslaatikko pulpetin etupuolella. 
Kokonaan alumiinisen XL Pron 4 mm:n pohjalevy, kyynellevykuvioitu  
alumiiniturkki ja järeät mitoitukset varmistavat huolettoman käytön.  
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kaiteet, knaapit ja kiinnitys- 
silmukat ovat veneessä vakiona. Kalastuskäyttöä varten veneeseen voi  
tilata RST-tuplakaidesarjan, joka mahdollistaa erilaisten kalastus- 
välineiden kiinnittämisen ympäri venettä. 

Reilut avotilat helpottavat veneessä liikkumista, veneen käsittelyä rantau- 
tuessa sekä suurien ja pitkien tavaroiden kuljettamista. Karhennetusta  
alumiinilevystä tehdyt avarat turkkipinnat ehkäisevät liukastumista ja  
kestävät kulutusta. Lisäksi ne on helppo pitää puhtaana. Keulaosaan  
on muotoiltu uusi, leveä porrasaskelma, jonka alla on tilava, kannellinen 
säilytystila. Avoin takatila antaa tilaa toimia, kun kalastat tai työskentelet. 
Takakulmissa on sisäpuolella tukevat, veneeseen laskeutumista ja rantau-
tumista helpottavat astinlaudat. Veneen peräseinästä voi nostaa esiin  
kaksiosaisen takapenkin, joka kalastettaessa toimii heittotasona ja  
ajossa matkustajien istuimena.

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.

Buster XL Pro -värilaita

Night Black Matt

1. Alumiininen ohjauspulpetti voidaan sijoittaa tehtaalla asiakkaan toiveesta joko oikeaan laitaan tai keskelle.  
 Pulpetin etäisyys perästä on optimoitu erinomaisen vakauden, suorituskyvyn ja taloudellisuuden saavuttamiseksi. 

2. Veneen peräosan sekä pulpettien ja laidan väliset alueet kattava kokoontaitettava ajokuomu on  
 hyödyllinen lisävaruste. 

3. Ohjauspulpettiin voi helposti asentaa lisävarusteita. Targakaaressa on johtojen läpivientiä varten  
 valmiita reikiä. Pulpetin etupinta on maalattu heijastuksia estävällä erikoismaalilla.

4. Tukeva, alumiininen takapenkki taittuu esiin kahdessa osassa. Penkin alla on avointa säilytystilaa. Perässä on  
 laaja uimataso, ylöstaittuva tikas sekä nousukahva. Karhennettujen tasopintojen alla on kotelot köysien ja  
 ankkurin säilytystä varten. Polttoaineen täyttöaukko on suojassa lukittavan* tasopinnan alla. 

5. Keulassa on tukevat RST-kaiteet ja -knaapit sekä karhennettu uusi keulataso, jonka alla on  
 helppokäyttöinen säilytystila.

6. Kalastusopas Kalle Paavola on ollut mukana kehittämässä XL Pro -venettä.

*Lisävarusteena saatava Buster-lukitussetti: kolme  Abloy-lukkoa, kiinnitysvaijeri ja kolme sarjoitettua avainta.

Vakiovarusteet Lisävarusteet Varustepaketit

Hydraulinen ohjaus Kiinteä polttoainesäiliö, 100 l Pehmustetyynysarja (takapenkin ja pulpetin etulaatikon 
istuimet ja selkänojat) NAVI 7 -paketti

RST-kaiteet ja -knaapit Ajovalomasto Vesihiihtokaari CANVAS-paketti

Alumiiniturkki Navigointivalot Wakeboard-teline vesihiihtokaareen

Offshore-istuin joustojalalla Sammutin Pulpetin suojahuppu

Alumiininen keskipulpetti, tuulilasi (XL Pro CC) Akkulaatikko Peräkuomu 

Alumiininen ohjauspulpetti oikealla, tuulilasi (XL Pro SC) Päävirtakatkaisin 
automaattisulakkein Apumoottoriteline

Pulpetin targa Automaattinen pilssipumppu Kaikuluotaimen anturiteline

Alumiininen kaksiosainen taittuva takapenkki, astintasot Sadevedestä tyhjentyvä avotila Lukitussetti (Abloy-lukot, 3 avainta ja lukitusvaijeri)

Pulpetin etulaatikko, alumiinia Johtoputki perästä keulaan Kiinnitysliinat, 3 kpl

Perässä poikittainen säilytyslaatikko (kuomuboksin tilalla) Monitoimipenkki (tehdasasenteinen, XL Pro CC)

Tuplakaide (RST, tehdasasenteinen)

Trimmilevysarja (tehdasasenteinen)

XL Pro on sadevedestä tyhjentyvä ja rakenteeltaan uppoamaton.  
Rakenteiden ja komponenttien oikean sijoittelun ja alhaalla sijaitsevan 
painopisteensä ansiosta vene on erittäin vakaa sekä ajon aikana että  
pysähtyneenä. Hydraulinen ohjaus tekee ajamisesta kevyttä ja ajotuntu-
masta täsmällisen. Moottorin tehoalue on laaja, 90–115 hp. Suurin teho 
mahdollistaa taloudellisen etenemisen, tehokkuuden ja reilun huippu- 
nopeuden raskaassakin ajossa.
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Suorituskyky Buster XL Pro

Henkilömäärä 7

Kantavuus 525 kg

Kokonaispituus 5,94 m

Leveys 2,17 m

Syväys 0,3 m

V-kulma 19 °

Paino (ilman moottoria) 608 kg

Moottorin teho-alue 90–115 hp

Moottorin rikipituus pitkä

Polttoainetankin tilavuus 100 l

Luokitus/Suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 39 solmua

SC

CC

Buster XL Pro -mallia esittelee ja myy valtuutettu Buster Pro Partner -jälleenmyyjäliike, joka myy kaikkia Buster-malleja. Buster Pro Partner -jälleenmyyjäliikkeet löydät www.buster.fi:stä jälleenmyyjähaulla.66 67
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BUstER lx PRo

5,04 m 1,98 m 50–70 hp 6

luottokumppani työhön ja vapaa-aikaan
Konstailematon lx Pro suositussa 5 m:n kokoluokassa
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Tehdasvarusteisen veneen paino ilman lisävarusteita ja moottoria • Venehenkilö = 75 kg • Katso varustepakettien sisällöt sivulta 72 • Kattavat venekohtaiset varustetiedot saat jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.buster.fi

1. Veneen karhennetulle keulakannelle on helppo nousta.

2. Tukevat kaiteet on tehty haponkestävästä, ruostumattomasta teräksestä.

3. Keskipulpetti suojaa tuulelta ja jättää veneeseen avointa tilaa.

4. Alumiinirakenteinen takapenkki jättää peräkulmat vapaiksi.

5. Lx Pron kyydissä kulkee erikoisempikin kuorma.

Buster Lx Pro -värilaita

Night Black Matt

Buster Lx Pro on vaativaan vapaa-ajan käyttöön ja kovaan työhön  
tarkoitettu, konstailematon ja vahva keskipulpettinen avovene. Se sopii 
erinomaisesti yhteysveneeksi, kalastukseen, tavaroiden ja matkustajien 
kuljettamiseen sekä mökkimatkoille. Vene asettuu suosittuun 5 m:n  
kokoluokkaan ja siihen mahtuu jopa 6 henkilöä.

Täysalumiinisen Lx Pron rakenteen suunnittelussa on kiinnitetty  
erityistä huomiota vaativiin käyttöolosuhteisiin. Veneessä on 4 mm  
merialumiinista valmistettu pohja, mikä tekee veneestä poikkeuksellisen 
jäykän ja tukevan. Ympärikäveltävä keskipulpetti suojaa hyvin tuulelta ja 
roiskeilta ja jättää veneeseen runsaasti avointa tilaa. Keskipulpettia  
ympäröi ruostumattomasta teräksestä valmistettu targakaari. Lisä- 
varusteena saatavan 7” Garmin-karttaplotterin voi integroida ohjaus- 
pulpettiin tai kiinnittää targakaareen. 

Turvallisuussyistä veneen laita on korkea ja alumiiniturkki karhennettua 
kyynellevyä. Tukevat kaiteet ovat ruostumatonta terästä. Kulkemisen  
helpottamiseksi keulakansi on laaja ja uimatasot ja tikkaat reilun kokoiset. 

Veneessä on säilytystilaa keulassa ja takapenkin alla. Keskipulpetin  
edessä on lisäksi suuri, integroitu istuin-säilytystila ja pulpetissa lokeroita 
pienille esineille. Lisävarusteena pulpetin taakse saa kahdenistuttavan  
monitoimipenkin, jossa on taittuva selkänoja.

Värit esitetään tässä niin oikeassa sävyssä kuin painoteknisesti on mahdollista.

Vakiovarusteet Lisävarusteet Varustepaketit

Hydraulinen ohjaus Kiinteä polttoainesäiliö, 53 l Pehmustetyynysarja NAVI 7 -paketti

RST-kaiteet ja -knaapit Ajovalomasto Vesihiihtokaari

Alumiiniturkki Sammutin Kaikuluotaimen anturiteline

Alumiininen keskipulpetti, tuulilasi Akkulaatikko Pulpetin suojahuppu

Keskipulpetin targa Päävirtakatkaisin Lukitussetti (Abloy-lukot, 3 avainta ja lukitusvaijeri)

Offshore-istuin Automaattinen pilssipumppu Kiinnitysliinat, 3 kpl

Takapenkki alumiinia, avotilan kulmat avoimet Sadevedestä tyhjentyvä avotila Monitoimipenkki (tehdasasenteinen)

Pulpetin etulaatikko, alumiinia

Lx Pro on suorituskykyinen ja helposti ajettava vene. Moottoriteho- 
suositus yltää 50 hp:sta 70 hp:hen asti. Täydelläkin kuormalla  
ajettaessa kevytkulkuinen vene kulkee taloudellisesti hyvää matkavauhtia. 
Lisämukavuutta matkustamiseen saa pehmustetyynyillä (lisävaruste). 

Suorituskyky
Buster Lx Pro

Henkilömäärä 6

Kantavuus 450 kg

Kokonaispituus 5,04 m

Leveys 1,98 m

Syväys 0,3 m

V-kulma 19°

Paino (ilman moottoria) 430 kg

Moottorin teho-alue 50–70 hp

Moottorin rikipituus pitkä

Polttoainetankin tilavuus 53 l

Luokitus/Suunnittelukategoria C

Suurin nopeus 32 solmua

Buster Lx Pro -mallia esittelee ja myy valtuutettu Buster Pro Partner -jälleenmyyjäliike, joka myy kaikkia Buster-malleja.  
Buster Pro Partner -jälleenmyyjäliikkeet löydät www.buster.fi:stä jälleenmyyjähaulla.
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PERFORMANCE
PERFORMANCE-paketin varusteiden avulla säädät ajoasentoasi ja  
optimoit veneen kulkuominaisuudet kuorman, nopeuden, taloudelli-
suuden ja olosuhteiden vaatimalla tavalla. Samalla saat veneilyysi  
annoksen ammattimaisuutta ja kulkuominaisuuksiin olosuhteiden  
mukaisen säädettävyyden.

PERFORMANCE -pakettiin kuuluu tilttiratti ja kojetaulusta monipuoli- 
sesti säädettävä trimmi.  Trimmien asennuspaikka ja levyjen koko on 
suunniteltu ja testattu venemallin mukaan tehtaalla.

ENTERTAINMENT
ENTERTAINMENT-viihdepaketin laitteilla muunnat Busterisi viihde- 
keskukseksi. Veneilykäyttöön suunnitellussa audiolaitteessa on radio  
ja siihen voi liittää mukana tulevalla kaapelilla iPodin, iPhonen, iPadin  
tai muun Mp3-tiedostomuotoa toistavan laitteen. Kaksi laadukasta,  
veneilykäyttöön suunniteltua kaiutinta toistaa puheen ja musiikin  
puhtaasti ja halutulla äänenvoimakkuudella. 

BUstER VaRUstEPaKEtit
Buster Varustepaketit ovat huolellisesti valittuja ja valitsemaasi venemalliin luontevasti sopivia  
varustekokonaisuuksia, jotka asennetaan veneeseen tilauksesi mukaan jo tehtaalla. 

Varusteiden ostaminen valmiiksi mietittyinä kokonaisuuksina on edullisempaa kuin jokaisen lisävarusteen  
tilaaminen ja asentaminen erikseen. Varustepaketin osat ovat laadultaan ja käytettävyydeltään aitoa  
Buster-laatua ja niiden asennus tehdään siististi ja muita veneen osia vahingoittamatta, oikeita materiaaleja  
ja menetelmiä käyttäen ja käyttöturvallisuus varmistaen. Varusteiden muotoilu ja korkealaatuiset materiaalit  
sopivat hyvin Busterin muuhun sisustukseen ja pintoihin, ja luovat helposti hoidettavan ja  
viimeistellyn kokonaisuuden.

Voit katsoa tarkat mallikohtaiset tiedot lisävarusteista s. 74–75. Osoitteessa www.buster.fi voit rakentaa  
oman Busterisi ja koota veneestä, moottorista, varustepaketeista ja lisävarusteista itsellesi ja kukkarollesi  
parhaiten sopivan kokonaisuuden.

Buster-veneen voi räätälöidä varustelultaan ja ulkoasultaan omia  
tarpeita ja mieltymyksiä vastaavaksi. Hyödynnä veneen suunnittelussa  
Rakenna oma Buster -verkkopalvelua, joka auttaa sinua varusteiden  
valinnassa ja mahdollistaa eri vaihtoehtojen havainnollisen vertailun. 

Palvelussa voit valita mieleisesi Buster-mallin ja moottorin sekä  
täydentää venettä haluamillasi varustepaketeilla ja yksittäisillä  
lisävarusteilla. Lisäksi voit valita veneen värilaidan värin ja ulko- 
laitojen pintakäsittelyt. 

Palvelu näyttää veneen, moottorin ja varusteiden suositusvähittäis- 
hinnat sekä venepaketin yhteenlasketun suositushinnan.* Voit  
toimittaa suunnitelmasi yhteenvedon tulostettuna tai sähköpostilla 
Buster-jälleenmyyjälle, jolta saat henkilökohtaisen tarjouksen vene- 
paketista. Voit myös tallentaa rakentamasi venemallit ja määrittelyt ja 
palata niihin myöhemmin. 

*Hintoihin lisätään paikkakunta- ja jälleenmyyjäkohtaiset toimitus- ja asennusmaksut.

RaKEnna oMa  
BUstER VERKossa

NAVI
Valittavanasi on kolme toimintavalmiiksi säädettyä, Garmin-kartta- 
plotterilla varustettua NAVI-pakettia, joiden navigointia helpottavien  
laitteiden avulla löydät varmasti perille. Karttaplotterista näet väylät ja 
saat muutakin hyödyllistä tietoa veneily-ympäristöstä ja olosuhteista. 

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

COMFORT
COMFORT-paketin painonapeilla kiinnitettävien pehmusteiden avulla  
teet veneilystä vieläkin mukavampaa. Voit helposti käyttää veneesi  
istuimia myös ilman pehmusteita, kun kuljetat tavaroita tai käytät  
istuimia kalastustasona. Irrotettavat pehmusteet voi tarvittaessa  
laittaa suojaan veneen säilytyslaatikoihin. Irrallisina ne on helppo  
pyyhkiä, kuivata ja puhdistaa perusteellisesti.

COMFORT-pakettiin kuuluvat veneen kaikki istuinpehmusteet  
ja selkänojat.

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

"TiLaa syksyLLä, nauTi keVääLLä!  
Tee VeneTiLauksesi syksyLLä, niin VäLTäT ToiMiTusruuhkaT  

ja PääseT VesiLLe Varhain keVääLLä! "

rakenna oma busterisi  
osoitteessa www.buster.fi.
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Mini XS, XSr S, Scc M1 M2 L1 L2 LX X XL XXL

COMFORT-paketti 
Istuinten pehmustetyynysarja ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

COMFORT-paketti Cabiniin 
Sisätilan matot ja sivuikkunoiden verhot

NAVI 5 -paketti 
Karttaplotteri Garmin 526s, kompassi, 

 kaikuanturi ja kaikuluotaimen anturiteline
✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

NAVI 7 -paketti 
Karttaplotteri Garmin 720s, kompassi,  

kaikuanturi ja kaikuluotaimen anturiteline
✘ ✘

NAVI 12 -paketti 
Karttaplotteri Garmin 4008, kompassi

NAVI PLUS -paketti 
Kaikuyksikkö GSD22, kaikuanturi, kaikuluotaimen anturiteline 

Tilaa yhdessä NAVI 12  -paketin kanssa.

RADAR-paketti 
Tutka Garmin GMR 18 HD/4kW

CANVAS-paketti 
Tehdasasenteinen peräkuomu ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

CANVAS-paketti Cabiniin 
Peräkuomu, kemiallinen WC ja taka-avotilan väliverho

ENTERTAINMENT-paketti 
Audiolaite (radio, Apple/Mp3-yhteensopiva), 2 kaiutinta ✘ ✘

ENTERTAINMENT-paketti Cabiniin 
Audiolaite (radio, Apple/Mp3-yhteensopiva), 2 kaiutinta,  

taittopöydätja istuinten pehmustetyynyt taka-avotilaan

PERFORMANCE-paketti 
Trimmilevysarja ja tilttiratti ✘

Hankaimet ja airot ●

Trimmilevysarja ✘ ✘

Tilttiratti

Tuulilasinpyyhin, kuljettajan edessä ✘ ✓

Tuulilasinpyyhin, vasen ● ●

Tuplakaidesarja (RST)

Kaiteet ●

Offshore-monitoimi-istuin

Satamapeite ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Targakaari ● ●

Vesihiihtokaari ● ● ● ● ● ● ● ●

Apumoottoriteline ● ●

Valmius C-pod -satelliittipaikantimelle ● ●

✘ = erikseen tilattava tehdasasenteinen  
 lisävaruste tai lisävarustepaketti
✓ = vakiovaruste
● = jälkiasennettava lisävaruste

Magnum SuperMagnum Cabin Lx Pro XL Pro SC XL Pro CC Magnum Pro

✘ ✓ ✘ ✘ ✘  ✘ COMFORT-paketti 
Istuinten pehmustetyynysarja 

✘ COMFORT-paketti Cabiniin 
Sisätilan matot ja sivuikkunoiden verhot

NAVI 5 -paketti 
Karttaplotteri Garmin 526s, kompassi, 
 kaikuanturi ja kaikuluotaimen anturiteline

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
NAVI 7 -paketti 
Karttaplotteri Garmin 720s, kompassi,  
kaikuanturi ja kaikuluotaimen anturiteline

✘ ✘ ✘ ✓ NAVI 12 -paketti 
Karttaplotteri Garmin 4008, kompassi

✘ ✘ ✘ ✘
NAVI PLUS -paketti 
Kaikuyksikkö GSD22, kaikuanturi, kaikuluotaimen anturiteline 
Tilaa yhdessä NAVI 12  -paketin kanssa.

✘ ✘ RADAR-paketti 
Tutka Garmin GMR 18 HD/4kW

✘ ✘ ✘ ✘ CANVAS-paketti 
Tehdasasenteinen peräkuomu

✘ CANVAS-paketti Cabiniin 
Peräkuomu, kemiallinen WC ja taka-avotilan väliverho

✘ ✓ ✘ ENTERTAINMENT-paketti 
Audiolaite (radio, Apple/Mp3-yhteensopiva), 2 kaiutinta 

✘
ENTERTAINMENT-paketti Cabiniin 
Audiolaite (radio, Apple/Mp3-yhteensopiva), 2 kaiutinta,  
taittopöydätja istuinten pehmustetyynyt taka-avotilaan

✘ ✓ PERFORMANCE-paketti 
Trimmilevysarja ja tilttiratti

Hankaimet ja airot

✘ ✓ ✓ ✘ ✘ ✓ Trimmilevysarja

✓ ✘ Tilttiratti

✓ ✓ ✓ ✓ Tuulilasinpyyhin, kuljettajan edessä

✓ Tuulilasinpyyhin, vasen

✘ ✘ Tuplakaidesarja (RST)

Kaiteet 

✘ ✘ ✘ Offshore-monitoimi-istuin

● ✓ Satamapeite

● ● ● ✓ ✓ ✓ ✓ Targakaari

● ✓ ● ● ● ● Vesihiihtokaari

● ● ● ● ● ● ● Apumoottoriteline

● ● ● ● ● ● Valmius C-pod -satelliittipaikantimelle

Pro series
varusteet ja  
lisävarusteet

BUstER
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