
Finnmaster – made in
the midnight sun
Tervetuloa keskiyön auringon maahan. Täällä Suomen

ylpeimmät veneenrakentajat asuvat ja rakentavat veneitä

taianomaisen kesätaivaan alla.

Jokainen venetehtaaltamme lähtevä vene on

rakennettu ja suunniteltu vuosikymmenten taidolla,

kokemuksella ja selkeällä näkemyksellä: rakennamme

modernisti muotoiltuja veneitä, joissa on järkeviä

ratkaisuja – turvallisuudesta tinkimättä.

Veneemme testataan veneveistämömme edustalla

aidossa meriympäristössä. Ammattiylpeydellämme ei ole

rajoja, ja valvomme tarkasti veneidemme laatua pienintä

yksityiskohtaa myöten. Emme tee kompromisseja

rakentaessamme venettä sinulle ja perheellesi.

Pehmeästi kulkeva runko

Helppo hallita ja käsitellä

Practical cockpit

Large steering console

Helppo liikkua

Comfortable cushions

Fiksua säilytystilaa
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Finnmaster – made in the midnight sun
Ominaisuuksiensa ja vahvuuksiensa puolesta Finnmaster 55 SC on erinomainen huvivene, mutta nuo

samat piirteet tekevät siitä myös erittäin suorituskykyisen yhteysveneen tai perheen yleisveneen.

Koska veneessä on askelmat sekä keulassa, perässä että sivuilla, on siihen erityisen helppo nousta.

Mallin suosituimpiin ominaisuuksiin lukeutuu suuri ohjauspulpetti. Pulpetin takaa kuljettajalla on

esteettömät näkymät, ja samalla matkustajat istuvat mukavasti suojassa tuulelta ja roiskeilta.

Keulan kätevä lepuuttajien pidike mahdollistaa lepuuttajien pakkaamisen nopeasti heti veneen

lähdettyä liikkeelle. Kun penkkien alla olevien säilytystilojen luukut avataan, patjat saavat jäädä

kätevästi paikoilleen.
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Pehmeästi kulkeva runko
mukavaan ajoon

Ajomukavuus on keskeinen osa

onnistunutta venesuunnittelua.

Finnmaster-veneiden rungot on tehty

asiantuntemuksella kulkemaan vedessä

hallitusti ja tarjoamaan vakaan ja

turvallisen tuntuista kyytiä niin

kuljettajalle kuin matkustajille ajo-

olosuhteista riippumatta.

Tarkkaa käsiteltävyyttä ja
hallintaa

Suunnittelijamme kiinnittävät erityistä

huomiota veneidemme käsiteltävyyteen.

Finnmaster-veneet tunnetaankin

käyttäjäystävällisyydestään ja helposta

ohjattavuudestaan. Lisäksi testaamme

veneissämme Yamahan moottoreita eri

tehovaihtoehdoilla, jotta sinä tiedät

ennalta miten veneesi käyttäytyy

valitsemasi teholuokan voimanlähteen

kanssa tilanteessa kuin tilanteessa.

Suuri ohjauspulpetti

Kookkaan ohjauspulpetin takaa on hyvä

näkyvyys, ja pulpetti suojaa sinua ja

matkustajia tuulelta ja roiskeilta suurillakin

ajonopeuksilla.

Fiksua säilytystilaa

Tämä venemalli on suunniteltu

hauskanpitoon vesillä. Niinpä sekä

keulassa että takapenkin alla on

käytännöllistä säilytystilaa retkellä

tarvittaville tavaroille. Kun penkkien alla

olevien säilytystilojen luukut avataan,

patjat saavat jäädä kätevästi paikoilleen.

Helppokulkuinen vene

Veneen suunnittelussa on panostettu

turvallisuuteen ja käyttömukavuuteen,

jotta sinä voisit nauttia veneilystä

rennosti. Siksi Finnmaster 55 SC -

veneeseen on sijoitettu askelmia keulaan,

perään ja sivuille helpottamaan koko

perheen pääsyä veneeseen ja liikkumista

siinä.

Kätevä lepuuttajien pidike

Keulan kätevä lepuuttajien pidike

mahdollistaa lepuuttajien pakkaamisen

nopeasti heti veneen lähdettyä liikkeelle.
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Veneen erittely

Pituus 5.60 m
Hull length 0.40 m
Leveys 2.27 m
Kuivapaino (kg) 650 kg
No. of persons 6
CE Design Certi cation C
Yamaha Engine 60-100 hp
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Kaikki tässä esitteessä annetut tiedot ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Valokuvissa voi olla ammattilaisten ohjaamia veneitä eikä kuvia ole tarkoitettu suositukseksi tai ohjeeksi

veneen turvallisesta käytöstä tai ajotyylistä. Noudata aina paikallisesti voimassa olevaa

veneilylainsäädäntöä. Kun olet vesillä, käytä aina sopivaa pelastusliiviä tai kelluntavälinettä sekä tarvittavia

turvavarusteita.
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