
Finnmaster - made in
the midnight sun
Velkommen til landet med midnattssol. Her bor og

arbeider Finlands stolteste båtbyggere under en magisk

sommerhimmel malt i de vakreste farger.

Hver båt som forlater verftet, er bygd og konstruert med

tiår av kunnskap, erfaring og med en klar visjon: Vi bygger

de tryggeste båtene med den smarteste løsningen –

uten at det går på bekostning av moderne design.

Båtene våre er testet i et maritimt miljø, i skjærgården

utenfor verftet vårt. Yrkesstoltheten vår kjenner ingen

grenser og vi er ivrige etter å kontrollere kvalitet ned til

minste detalj. Vi skal ikke gjøre noen kompromisser når vi

bygger en båt for deg og familien din.

Skrog for behagelig kjøring

Large cockpit

Smart oppbevaring

Easy access

Large steering console

Fender basket with fenders

Comfortable cushions

O shore-seter

Hydraulic steering

Optional sundeck

Optional tow bracket for water toys

and skiing

Optional LED docking lights
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Finnmaster - made in the midnight sun
S6 tilbyr en perfekt blanding av sporty design og praktisk nyskapning, slik at du kan nyte sommeren

fullt ut, med sin  otte håndtering og romslige og lette omformbare soldekk i baugen. Det store

rorhuset sammen med den strømlinjeformede frontruten garanterer beskyttelse mot vind og

sjøsprøyt, selv ved høye hastigheter.

Vi har også krydret denne modellen med smarte og gjennomtenkte detaljer. For eksempel har vi

inkludert  ere ombordstigningstrinn for å gjøre adkomsten lettere og enklere, og når du kommer

om bord  nner du massevis av lagringsplass, til og med en skjermkurv for å holde alt rent og ryddig.

Gløden fra LED-lampene i baugen leder deg mot endeløse eventyr på havet.

Finnmaster S6

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



Skrog som gir myk og
komfortabel kjøring

Kjørekomforten er en svært viktig faktor

for enhver vellykket båtdesign, så alle

skrogene våre er mesterlig laget for å

mestre vannet på best mulig måte, og de

gir en myk, sikker kjørekomfort både for

føreren og passasjerene – uansett

værforhold.

Presis manøvrering og kontroll

Manøvrering er et område som får spesiell

oppmerksomhet fra designerne våre, og

det er derfor Finnmaster-båter er kjent

for sin brukervennlighet og

manøvrerbarhet. Vi har også testet

båtene våre med et utvalg av Yamaha-

motorer for å sikre at uansett hvilken

motor du velger, reagerer båten akkurat

slik du forventer. Hver gang.

Bredt rorhus

Det store rorhuset og den

strømlinjeformede frontruten beskytter mot

vind og sjøsprøyt, selv ved høye hastigheter.

Føreren og passasjeren føler seg sikre og

komfortable om bord på S6 takket være de

spesielle o shoresetene, som er utviklet for

å gjøre kort prosess med vanskelige forhold.

Romslig styrhus

Det store og godt gjennomtenkte

styrhuset er et  ott sted å være når du

suser over vannet og hygger deg. Når du

sakker ned og ønsker å slappe av med

venner og familie,  nnes det styrhusbord

som tilleggsutstyr også.

Praktisk fenderholder

Den praktiske holderen i baugen betyr at

skjermene kan stues raskt, så snart du

har kastet loss.

Smart oppbevaring

Denne modellen er designet for å ha det

moro ute på vannet, så det er massevis av

praktisk og romslig oppbevaringsplass rundt

om på båten til å oppbevare det du trenger

til en dagstur.
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All informasjon i denne katalogen er gitt som generell veiledning og er underlagt endringer uten

forhåndsvarsel. Fotogra ene kan vise båter ført av profesjonelle og representerer på ingen måte noen

anbefaling eller veiledning om trygg håndtering eller brukerstil som intensjon eller implisitt i

publikasjonen av disse bildene. Vis alltid respekt for lokale maritime regler. Bruk alltid den anbefalte

livvesten og sikkerhetsutstyret når du er på båten.
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