
BUSTER
SUpERMagNUM

* De ovan mätta hastigheterna är indikativa och har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, varierar kraftigt pga vågbildning, vind, propellerval, motorns 
monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnets renhet, bränslemängd samt lastläge. Således är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.

•	 Buster Q 16”
•	 Hydraulisk styrning
•	 Tiltratt
•	 Styrpulpet (vindruta i härdat glas)
•	 Vänster pulpet (vindruta i härdat glas)
•	 Förvaringsutrymme i pulpeten
•	 Vindrutetorkare (höger)
•	 Vindrutetorkare (vänster)
•	 Fast mellandörr
•	 Låsbara förvaringsutrymmen (ennyckelsystem)
•	 ENTERTAINMENT-paket
•	 Dynserie

•	 Vattenskidbåge
•	 Trimplan med joystick-kontroll
•	 Integrerat kapellgarage
•	 Spölåda
•	 U-formad aktertoft
•	 offshorestolar 2 st med skyddshuva
•	 Fjädrande stolstativ
•	 Boxar för ankare och rep
•	 Badplattform
•	 Badstege
•	 Aluminiumdurk
•	 Räcken och däcksbeslag i rostfritt stål

•	 Brandsläckare
•	 Batteribox
•	 Huvudströmbrytare med automatsäkringar
•	 Manuell länspump
•	 Automatisk länspump
•	 Fast bränsletank
•	 Navigationsljus
•	 Topplanterna (löstagbar)
•	 Eluttag 12V / USB
•	 Regnvattenlänsande
•	 Förberedd för bogpropeller
•	 yamaha y-CoP startspärr

staNdardUtrUstNiNG

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

Båten på bilden kan ha tilläggsutrustning.
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tillbEHÖr
Hamnkapell 7 830 kr

Solbädd 4 780 kr

Värmare 19 200 kr

Hjälpmotorställning 1 010 kr

Monteringsskena för ekolodsgivare 470 kr

Bord 3 670 kr

Kompass 1 190 kr

Ankare, lina, låsskätting och hänglås kl 3, 4 st fendrar,  
4 st fenderlinor, 4 st tampar, stöldskyddsmärkning & motorlås

10 000 kr

FabriKsmoNtErad UtrUstNiNG
CANVAS-paket, inkl. mellandörr, ingår i paketpriset 18 400 kr

Q+ paket 30 710 kr

Ekolod 3 640 kr

Fishfinder 6 800 kr

AIS 10 440 kr

Elektro-hydraulisk servostyrning 33 730 kr

X-Craft fjädrande stolstativ 54 040 kr

Kylskåp 14 650 kr

Bogpropeller 34 680 kr

Ankarspel, akter 50 300 kr

optioNstaNdard

FÄrGpaNEl
Alternativ färgpanel 12 190 kr
Färgerna reproduceras så noggrant som är trycktekniskt möjligt.

bUstEr sUpErmaGNUm + YAMAHA F250DEtx, inkl. CANVAS-paket 795 000 kr

bUstEr sUpErmaGNUm + YAMAHA F300BEtx, inkl. CANVAS-paket 828 000 kr

bUstEr sUpErmaGNUm +YAMAHA F350AEtx, inkl. CANVAS-paket 906 000 kr

I priset ingår leverans och monteringskostnader.

paKEtpris mEd motor

Stilig vindruta skyddar bra mot vind

Stor U-soffa och aluminiumdurk som standard

Buster Q 16'', hydraulstyrning och tiltratt som standard

Kraftiga offshorestolar för förare och navigatör

sKroVEts ytbEHaNdliNGar
Primer i botten 7 590 kr

Primer i botten + Antifouling 12 670 kr

Folierade sidor 17 680 kr

Folierade sidor + Primer i botten 25 260 kr

Grå sidor + Primer i botten + Antifouling 30 340 kr

Black Satin 
Metallic
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