Finnmaster Husky R6

Kan vaarklaar geleverd
worden met trailer en
Yamaha
buitenboordmotor.
De Husky R6 is een aluminium boot met luxe polyester
afwerking in de kuip. Uitgerust met een Yamaha 100 tot
150 pk motor is deze boot een genot om mee te varen.
Je hoeft niet te kiezen tussen een sportieve of een
comfortabele boot. De Husyky serie combineert beide.
Alle modellen zijn comfortabel, stabiel en hebben
uitstekende vaareigenschappen. Daarnaast blinken alle
modellen uit in gebruiksgemak en comfort waardoor het
een ideale familieboot is en tevens een sportieve boot.
Vanachter het stuur, zittend in de comfortabele stoelen
heeft u een goed zicht rondom. Het grote pluspunt van
de Husky is de luxe afwerking, gecombineerd met een
stoere uitstraling.

Ambachtelijk gebouwd
100% Scandinavisch design
Uitstekende vaareigenschappen
Sportiviteit
Luxe en comfort
Hoge bouwkwaliteit
Meer dan 25 jaar ervaring
Aluminium romp met luxe polyester
binnenafwerking

Finnmaster Husky R6
Kan vaarklaar geleverd worden met
trailer en Yamaha buitenboordmotor.
Het verkennen van de Nederlandse wateren is nog nooit zo eenvoudig geweest, zoals met de Husky
R6, die zowel rustig als stabiel vaart. Met Finnmaster Husky R6 krijg je een veelzijdige bowrider waarbij
alle passagiers goed worden beschermd door een hoge voorruit. Ambachtelijk gebouwde Finse
kwaliteit met een 100% Scandinavisch design.
Als het weer omslaat, is het slim opgeborgen zeildoek snel en eenvoudig op te zetten. Het dekzeil
biedt extra bescherming tegen wind en regen. Met het open voordek en zijn praktische
fendermanden, comfortabele stoelen en een bank, is de Husky R6 gewoon de perfecte boot om een
dag op het water door te brengen samen met het hele gezin.
Op de Finnmaster scheepswerf in Finland worden al meer dan 25 jaar boten ontworpen en
gebouwd. In de loop der jaren is er hard gewerkt aan het ontwikkelen van intelligente en praktische
oplossingen, zoals dat er altijd een manier is om de stootkussens binnen enkele seconden op te
bergen. Ook hoef je de kussens niet extra op te tillen als je iets in de opbergruimte onder de stoelen
wilt opbergen. Finnmaster noemt dit concept Smart Design. Het betekent: de vorm aanpassen aan
de behoeften om het leven op het water gemakkelijker te maken.

Finnmaster Husky R6

Aluminium romp

Ruitenwisser

Aluminium romp (sterk, stijf en stoer)

Een tweede ruitenwisser is optioneel

Garmin kaart plotter
Standaard aanwezig

gecombineerd met een luxe polyester
afwerking in de kuip.

Waterski-beugel

Kuiptafel

Standaard aanwezig in het edition 1

Onderdeel van het edition 1 pakket

pakket

Afsluitbare tent
Volledig afsluitbare tent
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Finnmaster Husky R6
Alle informatie in deze catalogus wordt alleen ter informatie verstrekt en is onderhevig aan verandering
zonder voorafgaande kennisgeving. Foto's kunnen vaartuigen tonen, die worden bestuurd door
professionals en geen aanbeveling of richtlijn met betrekking tot het veilige gebruik of gebruikswijze
wordt door de publicatie van deze afbeeldingen beoogd of geïmpliceerd. Volg altijd de lokale maritieme
regels. Draag altijd de aangeraden zwemuitrusting en veiligheidsapparatuur tijdens het varen.

