
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 lujatekoinen runko

Kevyt ja tarkka hydraulinen ohjaus

Helppo hallita ja käsitellä

Avara ja käytännöllinen tilaratkaisu

Tyylikäs ja ajaton muotoilu

Helppokulkuinen ja korkealaitainen

Paljon harkitusti suunniteltua

säilytystilaa

Mukavat o shore-tuolit

Käytännölliset askelmat

Lepuuttajien kaiteet ja lepuuttajat

suojuksineen

Aurinkotaso U:n muotoiselle sohvalle

(lisävarusteena)

Näyttävä musta kylkiteippaus

(lisävarusteena)

Finnmaster Husky R7



Finnmaster - made in the midnight sun
Finnmaster Husky R7 -alumiinivene on oiva kumppani päiväretkiin ystävien ja perheen seurassa.

Bowrider-tyyppisen veneen käytännöllinen tilaratkaisu tekee veneilystä todella miellyttävää

kovemmallakin kelillä, sillä kaikki istuvat korkean tuulilasin takana suojassa tuulelta ja roiskeilta.

Kehnommalla säällä avuksi tulee näppärästi esiin saatava suojakuomu.

Finnmaster Husky R7 on malliesimerkki käytännön ylellisyydestä. Siinä on mukavat o shore-tuolit ja

reilunkokoinen U:n muotoinen sohva, joka muuntuu vaivatta aurinkotasoksi. Avoimella keulakannella

on näppärät kaiteet lepuuttajien säilyttämiseen. Lisäksi vene on vielä helppohoitoinen.
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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.

Näyttävä musta kylkiteippaus
(lisävarusteena)

Mustat kylkiteipit tuovat Finnmaster Husky

R7 -alumiiniveneen yleisilmeeseen lisää

näyttävyyttä.

Taatusti mukavaa matkantekoa

Tukevilla o shore-tuoleilla ja takatilan

sohvapenkillä on mukavaa istua. Sivuille

asti ulottuva vankka lasinen tuulilasi

antaa suojaa tuulelta ja roiskeilta. Niinpä

kaikkien matka taittuu mukavasti ja

tyylikkäästi.

Aurinkotaso lisävarusteena

Reilunkokoinen U:n muotoinen sohva

muuntuu käden käänteessä

aurinkotasoksi.

Fiksua säilytystilaa

Tämä venemalli on suunniteltu

hauskanpitoon vesillä. Siksi sekä keulassa

että takapenkin alla on käytännöllistä

säilytystilaa retkellä tarvittaville tavaroille.

Kun avaat penkkien alapuolisten

säilytystilojen kaasujousilla varustetut

luukut, patjoja ei tarvitse siirtää pois

paikoiltaan.
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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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