
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

Suuri avotila

Fiksua säilytystilaa

Helppo liikkua

Large steering console

Fender basket with fenders

Comfortable cushions

O shore-tuolit

Hydraulinen ohjaus

Optional sundeck

Optional tow bracket for water toys

and skiing

Optional LED docking lights
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Finnmaster – made in the midnight sun
Finnmaster S6 on vene, jossa yhdistyvät urheilullisuus ja innovatiivinen muotoiluelämys. Tämä

pulpettivene on täydellinen kumppani nautinnollisiin kesäpäiviin vesillä. Sen käsiteltävyys on todella

hyvä ja tilaratkaisu avara, ja sen keulan istuinryhmä muuntuu helposti aurinkotasoksi. Leveässä

pulpetissa on virtaviivainen tuulilasi, joka suojaa kuljettajaa ja matkustajia mukavasti tuulelta ja

roiskeilta kovassakin vauhdissa.

Finnmaster S6 on maustettu monilla Smart Design -ratkaisuilla. Niihin kuuluvat esimerkiksi turvalliset

askelmat, jotka helpottavat veneeseen nousua, käytännöllinen lepuuttajien kaide ja muut tilavat

säilytysratkaisut.

Keulan LED-valojen loiste johtaa sinut kohti loputtomia seikkailuja vesillä.

Finnmaster S6

www.yamaha-marine.euwww.yamaha-marine.eu



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.

Leveä pulpetti

Leveä pulpetti ja virtaviivainen tuulilasi

suojaavat tuulelta ja roiskeilta kovassakin

vauhdissa. Kuljettaja ja apukuljettaja

istuvat turvallisen tukevasti ja mukavasti

Finnmaster S6 -veneen o shore-tuoleilla.

Ne on suunniteltu palvelemaan

tarkoitustaan ankarissakin

käyttöolosuhteissa.

Avara avotila

Harkiten suunniteltu avara avotila on

mahtava paikka matkasta nauttimiseen

reippaassakin vauhdissa. Kun sitten

hidastetaan menoa ja halutaan rentoutua

ystävien ja perheen kesken,

lisävarusteena saatava avotilan pöytä

tulee hyvään käyttöön.

Käytännöllinen lepuuttajien
kaide

Keulan kätevä lepuuttajien kaide

mahdollistaa lepuuttajien pakkaamisen

nopeasti heti liikkeelle lähdettäessä.

Fiksua säilytystilaa

Tämä venemalli on suunniteltu

hauskanpitoon vesillä, ja niinpä eri puolilla

venettä on kätevää säilytystilaa matkalla

tarvittaville tavaroille.
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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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