Finnmaster T8

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.

Strømlinjeformet skrog som gir myk
og komfortabel kjøring
Enkel kontroll og sporty håndtering
Innovative iPad holder at helm
Large practical cockpit
Bred, beskyttende vindskjerm
Komfortable o shoreseter
Enkel adkomst og høyt fribord
Spacious cabin with seawater toilet
Rikelig med praktisk lagring
Powered table pedestal (option)
LED-lys for å legge til kai
(tilleggsutstyr)
Praktisk soldekk (tilleggsutstyr)

Finnmaster T8
Finnmaster - made in the midnight sun
I Finnmaster er vi veldig stolte av vår prisbelønte T8. Den kombinerer mange unike kjørefunksjoner,
våre mest avanserte Smart Design-løsninger og de beste materialene fra hele verden. Vi føler ikke at
du bør inngå kompromisser, og med T8 må du ikke det, fordi den er stilig, sporty og spennende, men
likevel komfortabel og luksuriøs. Alt på en gang.
Med denne allsidige daycruiseren kan alle ha en spennende dag ute eller et morsomt måltid med
familien, ved å raskt og enkelt forvandle spisebordet til et avslappende soldekk.
Når solen endelig går ned, kan familien tilbringe natten komfortabelt i den romslige kabinen, som er
utstyrt med et separat toalett.
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Finnmaster T8

Skrog som gir myk og
komfortabel kjøring

Presis manøvrering og kontroll
Manøvrering er et område som får spesiell

Solid frontrute i glass med
innovativt dashbord

Kjørekomforten er en svært viktig faktor

oppmerksomhet fra designerne våre, og

Den store, buede frontruten i glass gir deg

for enhver vellykket båtdesign, så alle

det er derfor Finnmaster-båter er kjent

ikke bare god synlighet, men beskytter deg

skrogene våre er mesterlig laget for å

for sin brukervennlighet og

og passasjerene dine mot vind og sjøsprøyt,

mestre vannet på best mulig måte, og de

manøvrerbarhet. Vi har også testet

selv i aktersetet. For føreren gir den

gir en myk, sikker kjørekomfort både for

båtene våre med et utvalg av Yamaha-

nyskapende rordesignen ikke bare plass til

føreren og passasjerene – uansett

motorer for å sikre at uansett hvilken

en 12 tommers-kartplotter, men vi har også

værforhold. T8 har et høyt fribord og er

motor du velger, reagerer båten akkurat

inkludert en spesiell iPad-holder som

utstyrt med vår nyeste, toppmoderne,

slik du forventer. Hver gang.

tilleggsutstyr.

Praktisk soldekk som
tilleggsutstyr

Lys og luftig kabin

strømlinjeformede skrogdesign.

Komfortabel og romslig cockpit
U-formet sittegruppe i akterenden og
robuste, roterende o shoreseter, samt

Med et trykk på en knapp kan du gjøre

bordet, gjør styrhuset til et veldig sosialt

styrhusbordet om til et komfortabelt

og komfortabelt sted for opptil ti

soldekk.

personer.
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Med sitt store soltak og lange, ventilerte
havnelys med deler som kan åpnes, er
baugkabinen svært lys og luftig. Den har to
dobbeltkøyeplasser og et sofasete, og
dessuten et sjøvanntoalett og en servant.
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Finnmaster T8
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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