
m a d e i n t h e m i d n i g h t s u n



2 3

|   F i n n m a s t e r  s i V u  4   |   s m a rt  d e s i g n s i V u  6   |

|   C a B i n P -s a r j a  s i V u 8   |   d aY  C r u i s e r  t-s a r j a  s i V u 24   |  

 |   B OW r i d e r  r -s a r j a  s i V u 4 4   |   C O n s O L e  s -s a r j a  s i V u 52   |

|   Va r u s t e e t  s i V u 60   |



4 5

Tervetuloa keskiyön auringon maahan. Täällä Suomen ylpeim-

mät veneenrakentajat asuvat ja  rakentavat veneitä taianomai-

sen kesätaivaan alla.

Jokainen venetehtaaltamme lähtevä vene on rakennettu ja 

suunniteltu vuosikymmenten taidolla, kokemuksella ja selkeäl-

lä näkemyksellä: rakennamme modernisti muotoiltuja veneitä, 

joissa on järkeviä ratkaisuja – turvallisuudesta tinkimättä. 

Kauniissa ja vaativassa saaristossamme vene on paljon 

muutakin kuin pelkkä kuljetusväline – se on vapautta, intohi-

moa ja perinnettä. Ennen kaikkea se on kuitenkin elämäntapa. 

Me Finnmasterilla olemme osa tätä elämäntapaa. Veneen-

rakennusperinne välittyy sukupolvelta toiselle, ja vuodesta toi-

seen osaaminen ja intohimo nivoutuvat osaksi suunnittelemi-

amme ja rakentamiamme veneitä.

Veneemme testataan veneveistämömme edustalla aidossa 

meriympäristössä. Jokaisen veneen on läpäistävä tiukat testit, 

ennen kuin se päätyy käyttöösi. Ammattiylpeydellämme ei ole 

rajoja, ja valvomme tarkasti veneidemme laatua pienintä yksi-

tyiskohtaa myöten. Emme tee kompromisseja rakentaessamme  

venettä sinulle ja perheellesi. 

made in the 
midnight sun
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Me Finnmasterilla olemme suunnitelleet ja rakentaneet veneitä  

Suomessa yli 25 vuoden ajan. 

Näiden vuosien aikana olemme kehittäneet ahkerasti järkeviä  

ratkaisuja, joiden ansiosta löydät esimerkiksi aina hetkessä paikan  

lepuuttajille heti lähdettyäsi liikkeelle. Sinun ei myöskään tarvitse 

siirrellä tyynyjä halutessasi laittaa tavaroita säilytystiloihin. 

Kutsumme konseptiamme Smart Designiksi. Se tarkoittaa, 

että nivomme yhteen muodon ja sisällön helpottaaksemme elä-

mää merellä – riippumatta siitä, mihin käytät venettäsi.

Ratkaisut eivät vain yhdistä huolellisesti harkittuja ja käytännöl-

lisiä yksityiskohtia tyylikkääseen ja nykyaikaiseen muotoiluun.  

Ennen kaikkea ne merkitsevät sitä, että niin kokenut kapteeni kuin 

utelias aloittelijakin voivat kokea unohtumattoman elämyksen  

merellä. 

järkeViä ratkaisuja 
– smart design
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CaBin P-sarja
Ei ole olemassa huonoa säätä, on vain vääränlaista pukeutumista. Se on meille tuttua täällä Suomessa. Tämän vuoksi 

olemme kehittäneet P-sarjan mallit. Sarjan koko idea on nimittäin se, ettei sinun tarvitse pukea useita vaatekerroksia kä-

väistäksesi vesillä.

P-sarja on tinkimätön mallisarja, jonka kaikissa malleissa on avara takakansi ja suuri hytti. Korkean varalaidan ansiosta 

koko perhe voi liikkua veneessä vapaasti ja ennen kaikkea turvallisesti. Jos satut olemaan seikkailunhaluinen, voit myös 

sitoa katolle niin lainelaudat kuin kajakitkin.

P-sarjan hyttiveneissä voit niin ikään nauttia samoista eduista kuin avoimissa huviveneissäkin. Suuren avotilan ansi-

osta voit tehdä kaikkea kalaan lähtemisen ja perheen yhteisen päivällisen väliltä. Auringon ollessa korkeimmillaan avotilasta 

tulee myös täydellinen paikka auringosta ja merestä nauttimiseen. Jos päivä merellä venyykin suunniteltua pidemmäksi, 

veneessä on hyvin tilaa myös yöpymiseen.

Tärkeintä on vapaus. P-sarja tarjoaa sinulle ja perheellesi kaikki ne elämykset, joita kaipaatte, kun ulappa kutsuu.

CaBin P-sarja
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P8 Finnmaster PiLOt 8

Pituus 8,40 m

Leveys 3,00 m

Syväys 0,80 m

Paino ~ 3000 kg

Moottori 250-400 hv, 2 x 150-200 hv

Henkilömäärä 10

Makuutilat 4+2

Kategoria C

Pilot 8 on suurin hyttiveneemme - tinkimätön ja pitkäikäiseksi rakennettu malli. Etsitpä 

sitten kalastusvenettä, hyötyvenettä tai retkivenettä, jossa koko perhe voi yöpyä – tämä 

on juuri oikea vene sinulle. Pilot 8 komeilee suurella, veneen perässä olevalla istuin-

alueellaan ja tilavalla ohjaushytillä, jossa neljä henkilöä mahtuu istumaan turvallisesti, 

lämpimästi ja mukavasti – säästä riippumatta.

Hytissä on pentteri, keulassa runsaasti säilytystilaa sekä suuri, erillinen wc ja nuk-

kumapaikat neljälle aikuiselle.

P-sarja Finnmaster PiLOt 8
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P8
P-sarja Finnmaster PiLOt 8
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P7W Finnmaster PiLOt 7 Weekend

Pituus 7,20 m

Leveys 2,59 m

Syväys 0,90 m

Paino 1700 kg

Moottori 115-150 hv

Henkilömäärä 7

Makuutilat 2+1

Kategoria C

Uutuus Pilot 7 Weekend on täydellinen viikonloppuvene, joka sopii loistavasti tilantei-

siin, joissa päivä vesillä venyy suunniteltua pidemmäksi. Veneessä on suuri ohjaushytti, 

joka soveltuu erinomaisesti asumiseen. Siinä on kaikki tarpeellinen erillisestä wc-yksi-

köstä ja jääkaapilla varustetusta pentteristä aina neljän hengen nukkumapaikkoihin. 

Tämän lisäksi veneessä on hyvin säilytystilaa ja suuri takakansi, joka houkuttelee muka-

ville ruokailuhetkille. Kuten muutkin Pilot-veneet, myös tämä vene sopii erinomaisesti 

Suomen vaihteleviin sääolosuhteisiin.

P-sarja Finnmaster PiLOt 7 Weekend
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Finnmaster 68 DC

P7W
P-sarja Finnmaster PiLOt 7 Weekend
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P7 Finnmaster PiLOt 7

Pituus 6,90 m

Leveys 2,59 m

Syväys 0,90 m

Paino 1350 kg

Moottori 115-150 hv

Henkilömäärä 7

Makuutilat 2+1

Kategoria C

Saammeko esitellä: retkivene, joka antaa toimivuuden käsitteelle aivan uuden merkityk-

sen. Pilot 7:ssä olemme panostaneet huolella suunniteltuihin säilytystiloihin niin suu-

ressa avotilassa kuin ohjaamossakin, josta on suora yhteys avaraan kajuuttaan. Näky-

mät kuljettajan paikalta ovat erinomaiset joka suuntaan, ja ohjaamon suuret ikkunat 

päästävät sisään runsaasti valoa. 

Ohjaushytin ansiosta voit olla vesillä myös rankalla säällä – ilman paksuja vaateker-

roksia. Nauti retkestä suojassa sateelta, tuulenpuuskilta ja korkealta aallokolta!

P-sarja Finnmaster PiLOt 7
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P7
P-sarja Finnmaster PiLOt 7
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daY Cruiser t-sarja 
Sinun ei tarvitse enää valita urheilullisen tai mukavan veneen välillä. T-sarjan veneissä yhdistyvät nimittäin molemmat 

ominaisuudet. Kaikki sarjan veneet ovat vakaita, helppokäyttöisiä ja niissä on erinomaiset ajo-ominaisuudet. T-sarjan vene 

onkin samalla vauhdikas urheiluvene ja erinomainen perhevene tarjoten ikimuistoisia elämyksiä, niin yksinkertaista se on.

Kaikissa T-sarjan veneissä on monia innovatiivisia ratkaisuja, esimerkiksi virtaviivainen runko, viisto ohjauskonsolin 

jalkatuki ja T7:n ja T8:n LED-runkovalot, joiden loiste näyttää tietä loputtomiin seikkailuihin merellä. 

Urheilullisuus ja mukavuus kohtaavat täydellisesti varsinkin T7:n ja T8:n kilpa-autotyylisissä, lähimpänä tuulilasia ole-

vissa istuimissa. Näiltä veneen mukavimmilta paikoilta on esteettömät näkymät, ja samalla kuljettaja voi käsitellä venettä  

vaativimmassakin säässä. T7:n ja T8:n kajuutat ovat viihtyisät ja valoisat suurien kattoikkunoiden ansiosta. Tilaakin on 

riittävästi koko perheelle. 

daY Cruiser t-sarja
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T8
Finnmaster t8

Pituus 8,00 m

Leveys 2,70 m

Syväys 1,00 m

Paino 2200 kg

Moottori 250-300 hv

Henkilömäärä 10

Makuutilat 4

Kategoria C

Toisinaan ei tarvitse tinkiä mistään. Veneesi voi olla yhtä aikaa sekä urheilullinen 

että mukava. Emme ole jättäneet mitään pois suunnitellessamme T-sarjan ylpeyden-

aihetta T8:a. 

Tässä ylellisessä venemallissa yhdistyvät ainutlaatuiset ajo-ominaisuudet, kaikki 

meille tunnusomaiset Smart design –ratkaisut sekä parhaat materiaalit. Vuosien  

kokemukselle olemme luoneet tinkimättömän venemallin sinulle, joka haluat parasta.   

Palkitussa ja monipuolisessa daycruiserissa voit ensin syödä päivällistä perheen 

kesken ja sitten muuttaa ruokailutilan nopeasti ja sujuvasti yhdeksi sataman makeim-

mista aurinkotasoista.

Auringon painuttua mailleen koko perhe voi viettää yön suuressa kajuutassa, jonka  

varustukseen kuuluu erillinen wc-tila.

t-sarja Finnmaster t8
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t8
t-sarja Finnmaster t8
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T7 Finnmaster t7

Pituus 7,00 m

Leveys 2,59 m

Syväys 0,50 m

Paino 1550 kg

Moottori 150-250 hv

Henkilömäärä 10

Makuutilat 2

Kategoria C

Tervetuloa tulevaisuuden veneenomistajaksi. Uusi Finnmaster T7 näyttää tietä virtaviivaisella 

rungollaan ja keulan innovatiivisilla LED-valoilla.

T7:ssä kohtaavat täydellisesti nykyaikainen huippumuotoilu ja käytännölliset yksityiskohdat.

Siihen sisältyy kaikki vauhdikkaan urheilullisesta ulkonäöstä aina koko perheen huomioivaan 

mukavuuteen. Smart Design –ajattelun ansiosta koko perheen on helppo oleskella avotilassa – 

joko tiikkipöydän ääressä tai aurinkovuoteella, joka on helppo sijata päivän lämpimimpään aikaan.  

Matkustajat voivat myös viettää yön keulassa, jossa sijaitsee suuri parisänky ja wc. 

t-sarja Finnmaster t7
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T7

t-sarja Finnmaster t7
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68dC Finnmaster 68 dC

Pituus 6,80 m

Leveys 2,41 m

Syväys 1,05 m

Paino 1360 kg

Moottori 150-250 hv

Henkilömäärä 7

Makuutilat 2+1

Kategoria C

68 DC on vene, joka auttaa sinua irrottautumaan arjesta. Olemme valinneet veneen 

materiaalit tarkasti ja höystäneet sen monilla järkevillä ratkaisuilla ja yksityiskohdilla. 

Vene tarjoaa sinulle ja lähimmillesi tilavan istuinalueen, jossa on U:n muotoinen, 

helposti aurinkotasoksi muutettavissa oleva sohva. Sen ansiosta saatte kesäpäivästä  

kaiken irti. Tämän lisäksi vene on varustettu pentterimoduulilla ja tilavalla keulakajuutalla.

Valmistaudu nauttimaan ihanasta kesäpäivästä ratin takana ystäväsi kruisaillessa 

vesisuksilla mainingeissa. 68 DC on yksinkertaisesti täydellinen vene sinulle, joka lähdet  

usein pitkille seikkailuretkille saaristoon.

t-sarja Finnmaster 68 dC
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68dC

t-sarja Finnmaster 68 dC
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62dC Finnmaster 62 dC

Pituus 6,20 m

Leveys 2,30 m

Syväys 0,80 m

Paino 950 kg

Moottori 115-150 hv

Henkilömäärä 8

Makuutilat 2+1

CE-kategoria C 

62 DC on yksi myydyimmistä daycruisereistamme, jonka käytännöllisen ja harkitun suun-

nittelun ansiosta pääset kulkemaan helposti tuulilasin kautta veneen keulaan. Pyörivät

tuolit muodostavat yhdessä U:n muotoisen sohvan kanssa tilavan istuinalueen, jossa 

ruokailupaikan saa myös muutettua koko perheen yhteiseksi aurinkovuoteeksi. Järkevine 

ratkaisuineen tämä vene on täydellinen pienelle perheelle, joka etsii suuria seikkailuja.

t-sarja Finnmaster 62 dC
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62dC

t-sarja Finnmaster 62 dC
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BOW rider r-sarja 
Yksinkertaisuus ratkaisee. Tämä oli inspiraatiomme luodessamme sarjan bowrider -veneitä, jotka täyttävät unelman täydel-

lisestä huviveneestä.

Olemme paketoineet R-sarjan malleihin kaiken, mitä tarvitaan onnistuneeseen päivään vesillä. Veneet ovat ennen kaikkea  

helppokäyttöisiä, ja niissä on runsaasti käteviä säilytyspaikkoja, joihin mahtuu paljon tavaraa. Kaikkien veneiden kannet 

on myös muotoiltu niin, että veneeseen ja siitä pois nouseminen on helppoa. Lisäksi sekä keulassa että perässä on tilavat 

istumapaikat, jotka takaavat sinulle ja ystävillesi mukavan matkan – säästä riippumatta.

R-sarjan suurin etu on kuitenkin esteetön näkyvyys kaikkiin ilmansuuntiin – sitähän me kaikki arvostamme lähtiessämme  

vesille. Tähän sarjaan olemmekin huolella valinneet kaikki olennaiset ominaisuudet tekemättä myönnytyksiä yksityiskohdissa. 

BOW rider r-sarja
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62Br
Finnmaster 62 Br

Pituus 6,20 m

Leveys 2,30 m

Syväys 0,85 m

Paino 900 kg

Moottori 115-150 hv

Henkilömäärä 8

Kategoria C 

Suurin bowriderimme on myös suuri testivoittajamme. Se on kovanaama, joka hallitsee  

ankarankin merenkäynnin mutta sopii myös täydellisesti lämpimiin kesäpäiviin. 

62 BR on erittäin käytännöllinen, sillä pääset avattavan tuulilasin kautta kulkemaan 

nopeasti keulaan halutessasi kiinnittyä laituriin. Veneen takaosan U:n muotoisen sohvan  

voit muuttaa helposti suureksi aurinkovuoteeksi. 

Myös säilytystilaa on paljon, joten saat mukaasi kaiken, mitä tarvitset päivän aikana 

vesillä. Peräkuomu on aina valmiina kuomukotelossa, jos ilma sattuu äkisti muuttumaan.

r-sarja Finnmaster 62 Br
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55Br Finnmaster 55 Br

Pituus 5,50 m

Leveys 2,25 m

Syväys 0,80 m

Paino 650 kg

Moottori 60-100 hv

Henkilömäärä 6

Kategoria C 

Joskus voi tuntua hyvältä tehdä asiat yksinkertaisesti. 55 BR on silloin oikea valinta. 

Tämä malli on monipuolinen ja sopii täsmälleen yhtä hyvin niin yhteys- ja mökkiveneilyyn 

kuin retkeilyyn tutkimattomissa luonnonsatamissa. Smart Design -konseptimme ansiosta 

55 BR on helppokäyttöinen vene, minkä vuoksi koko perhe voi nauttia kaikesta vauhdik-

kaan vesiurheilun ja uimareissujen väliltä.

r-sarja Finnmaster 55 Br
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COnsOLe s-sarja 
Valitessasi S-sarjan mallin saat ketterän ja monipuolisen veneen, joka on aina valmis uusiin seikkailuihin vesillä. S-sarjam-

me veneet ovat täydellisiä yhteysveneitä, mutta toimivat myös spontaaneilla kalaretkillä tai kun haluat lähteä nauttimaan 

auringosta ja merestä. 

S-mallit tarjoavat Smart Design-konseptilla monia merielämää helpottavia innovatiivisia ratkaisuja. Malleissamme on 

esimerkiksi käytännölliset portaat, joita pitkin veneeseen pääsevät helposti ja turvallisesti niin lapset kuin vanhemmatkin 

ihmiset. Näissä veneissä tyynyjä ei tarvitse siirrellä, kun availet luukkuja. Tämä helpottaa huomattavasti tavaroiden laitta-

mista säilöön tai vaikkapa huovan ottamista esiin auringon laskeutuessa horisontin taa.

Kaikissa S-malleissa on runsaasti tilaa, joten saat mukaan kaiken, mitä perheesi tarvitsee viettäessänne päivän vesillä. 

Hyvin suunnitellun rungon ansiosta kaikki mallit nousevat nopeasti plaaniin – säällä kuin säällä.

COnsOLe s-sarja
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55sC Finnmaster 55 sC

Pituus 5,50 m

Leveys 2,25 m

Syväys 0,80 m

Paino 650 kg

Moottori 60-100 hv

Henkilömäärä 6

Kategoria C

55 SC on täydellinen huvivene, joka sopii loistavasti myös yhteysveneeksi. Koska 55 SC:ssä 

on rappuset sekä keulassa, perässä että sivuilla, on veneeseen erityisen helppo nousta. 

Keulan kätevä lepuuttajateline mahdollistaa lepuuttajien pakkaamisen nopeasti 

heti lähdettyäsi liikkeelle. Parasta 55 SC:ssä on kuitenkin suuri ohjauskonsoli. Sen takaa 

sinulla on esteettömät näkymät, ja samalla matkustajasi istuvat mukavasti suojassa 

tuulelta.

s-sarja Finnmaster 55 sC
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52sC

Finnmaster 52 sC

Pituus 5,20 m

Leveys 2,00 m

Syväys 0,65 m

Paino 580 kg

Moottori 50-80 hv

Henkilömäärä 6

Kategoria C 

Ketterällä 52 SC:llä pääset kapeimpiinkin väyliin. Suuri ohjauskonsoli suojaa matkusta-

jiasi lähtiessänne vesille kohti uusia seikkailuja.

Smart Design -konseptimme ansiosta säilytystilaa on paljon sekä keulassa että 

takapenkin alla. Olemme myös suunnitelleet huolellisesti rappusten asettelun niin, 

että koko perhe pääsee helposti veneeseen.

s-sarja Finnmaster 52 sC
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VakiOVarusteet
•	 Kiinteä	polttoainetankki,	139 litraa
•	 Kulkuvalot
•	 Tuulilasinpyyhkijä,	1 kpl
•	Hydrauliohjaus,	Seastar
•	2 x 12V sähkön ulosotto
•	 Keulapotkurin	putki
•	 Avattavat	sivuikkunat
•	 Laskettu	sivukansi	(SB-puoli)
•	 Sammutin
•	 Pilssipumppu
•	 Pentteri	+	pesuallas
•	 Painevesi,	10 litraa
•	 Kylmälaatikko, 18 litraa
•	 Keitin
•	 Kemiallinen	WC
•	 Kannen	merivesihuuhtelu
•	 Taka-liukuovi
•	 Ankkuriboksit,	3 kpl
•	 Suuret	säilytystilat	avotilan	
   lattian alla, 3 kpl
•	 Tuulilasi	karkaistua	lasia
•	Haponkestävät	kaiteet
•	 Avattava	kattoluukku
•	Mukitelineet,	4 kpl
•	 Pullotelineet,	4 kpl
•	 Sisätilan	patjat
•	 Valkoinen	runkoväri

LisäVarusteet
•	Garmin	karttaplotteri	&	kaiku
•	Ulko-ohjaus
•	 Trimmitasot
•	 Tuulilasinpyyhkijä	(BB-puoli)
•	 Tuulilasinpesuri,	6	litraa
•	 Keulapotkuri
•	Maasähkö
•	 Kaksakkujärjestelmä
•	 Lämmitin,	Wallas	4 kW
•	 Vesi-WC	+	septitankki,	40 litraa
•	 Painevesi,	40 litraa
•	 Led-työvalo
•	 Avattava	kansiluukku
•	 Kuomu
•	Uimataso	(SB-puoli)
•	Uimataso	(BB-puoli)
•	 Kaiteet	taka-avotilaan
•	Uistelutargakaari	katolle
•	 Vapapidike	kaiteeseen,	RST
•	 Tiikkinen	karttataso	RST-kaiteella
•	 Avotilan	pöytä
•	 Avotilan	sivupenkit
•	 Avotilan	patjat	sivupenkeille	ja	eteen
•	 Patjat	takapenkeille
•	 Sisätilan	mattosarja
•	 Pohjamaalaus

Finnmaster PiLOt 7Finnmaster PiLOt 8
VakiOVarusteet
•	 Kiinteä	polttoainetankki, 410 litraa
•	 Kulkuvalot
•	 Tuulilasinpyyhkijä	(SB-puoli)
•	 3 x 12V sähkön ulosotto
•	Hydrauliohjaus,	Seastar
•	 Keulapotkurin	putki
•	 Tuulilasi	karkaistua	lasia
•	 Avattava	sivuikkuna	(BB-puoli)
•	 Avattavat	kattoluukut
•	 Avattava	kansiluukku
•	 Takaliukuovi
•	 Kuljettajan	liukuovi
•	 Suuret	runkoikkunat
•	 Kaksakkujärjestelmä
•	Uimataso
•	Uimaporras
•	 Sammutin
•	 Pilssipumppu,	manuaalinen
•	 Pilssipumppu,	sähköinen
•	Mukitelineet
•	 Ankkuriboksi
•	 Lepuuttajan	teline
•	 Lepuuttajat,	4 kpl
•	 Lepuuttajan	suojat	&	köydet
•	 Pentteri	+	pesuallas
•	 Painevesi,	65 litraa
•	 Jääkaappi,	50 litraa
•	 Liesi
•	 Vesi-WC
•	 Septitankki,	65 litraa
•	Haponkestävät	kaiteet
•	 Avotilan	takapenkki
•	 Sisätilan	pöytä
•	 Sisätilan	patjasarja
•	 Sisätilan	mattosarja
•	 Kabiinien	verhot
•	 Valkoinen	runkoväri

LisäVarusteet
•	Garmin	karttaplotteri	&	kaiku
•	 Kakskonepaketti	(ohjaus/hallintalaite/mittarit)
•	Ohjaustehostin
•	 Keulapotkuri
•	 Trimmitasot
•	Ulko-ohjaus
•	 Kauko-ohjattava	valonheitin
•	 Tuulilasinpyyhkijä	(BB-puoli)
•	 Tuulilasinpesuri,	6	litraa
•	 Tilttiratti
•	 Sähköinen	ankkurivinssi,	taakse
•	 Sähköinen	ankkurivinssi,	keulaan
•	Maasähkö,	220V
•	Wallas	lämmitin,	4kW
•	Wallas	800 liesi
•	 Lämmin	painevesi	(maasähkö)
•	 Kansisuihku	(merivesi)
•	 Työvalo
•	 Fusion	radio/multimediasoitin	
			&	kaiuttimet/bluetooth
•	Uistelutarga
•	 Vapapidike	kaiteeseen
•	Ohjaamon	tiikkilaminaatti
•	 Avotilan	tiikkilaminaatti
•	 Avotilan	tiikki
•	 Kuomu
•	 Avotilan	pöytä
•	 Avotilan	taitettava	BB-sivupenkki
•	 Avotilan	lisäistuin/säilytys
•	 Avotilan	patjat
•	 Lisäpatja	(lisävuode	ohjaamoon)
•	 Aurinkotaso	eteen/taakse
•	 Petauspatjat
•	 Tuulilasien	verhot
•	 Pohjamaalaus

VakiOVarusteet
•	 Kiinteä	polttoainetankki,	192 litraa
•	 Kulkuvalot
•	 Tuulilasinpyyhkijä	(SB-puoli)
•	Hydrauliohjaus,	Seastar
•	 1 x 12V sähkön ulosotto
•	 1 x USB sähkön ulosotto
•	 Keulapotkurin	putki
•	 Tuulilasi	karaistua	lasia
•	 Avattavat	sivuikkunat
•	 Avattava	kattoluukku
•	 Sammutin
•	 Automaatti	pilssipumppu
•	 Kaksakkujärjestelmä
•	 Takaliukuovi
•	Haponkestävät	kaiteet
•	 Pentteri	+	pesuallas
•	 Painevesijärjestelmä,	40 litraa
•	 Jääkaappi,	50 litraa
•	 Keitin
•	 Erillinen	WC-tila
•	 Sähköinen	WC:n	huuhtelu
•	 Septitankki	40 litraa
•	 Ankkuriboksit,	3 kpl
•	 Säilytystilat	avotilan	lattian	alla,	3 kpl
•	 Lepuuttajien	teline
•	 Lepuuttajat,	4 kpl
•	 Lepuuttajan	suojukset	&	köydet
•	Uimatasot	
•	Uimaporras
•	 Avotilan	takapenkki
•	 Sisätilan	pöytä
•	 Sisätilan	patjat
•	 Sisätilan	matot
•	 Apukuljettajan	kääntyvä	selkänoja
•	 Valkoinen	runkoväri

LisäVarusteet
•	Garmin	karttaplotteri	&	kaiku
•	 Keulapotkuri
•	Ulko-ohjaus
•	 Trimmitasot
•	 Tuulilasinpyyhkijä	(BB-puoli)
•	 Tuulilasinpesuri
•	 Kannen	merivesihuuhtelu
•	Maasähkö
•	 Lämmitin,	4 kW
•	Wallas	800 liesi
•	 Led-työvalo
•	 Kuomu
•	 Avotilan	tiikkilaminaatti
•	 Avotilan	pöytä
•	 Avotilan	BB-sivupenkki
•	 Taka-avotilan	patjat
•	 Istuintyyny	pentterin	päälle
•	 Lisäpatja	pöydän	päälle	
			(lisävuode	kabiiniin)
•	 Kabiinin	verhot
•	 Pohjamaalaus

Finnmaster PiLOt 7 Weekend
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LisäVarusteet
•	Garmin	karttaplotteri	&	kaiku
•	Ohjaustehostin
•	 Yamaha	sähköinen	kaukohallintalaite	
•	 Taka-ankkurivinssi,	Balder
•	 Kauko-ohjain	ankkurivinssille
•	 Trimmi-indikaattori
•	 Keulapotkuri
•	 Led-etuvalot
•	 Fusion,	radio/multimediasoitin	
			&	kaiuttimet,	2 kpl
•	 Pentteri	&	Wallas	800T
•	Wallas	1800 lämmitin
•	 Painevesi,	39	litraa	(kylmä)
•	 Kylmälaatikko,	18 litraa
•	 Vesi-WC	&	septitankki,	47 litraa 
			&	WC:n	verho
•	 Sähköinen	pöydänjalka
•	 Satamapeite
•	 Vesihiihtokaari
•	 Aurinkotaso	taakse
•	 Punaiset	runkoteippaukset
•	2 kpl offshore-tuolia apukuljettajan 
   penkin sijaan
•	 Sängynpeite
•	 Lisäpatja	keulavuoteeseen
•	 Sisätilan	verhot
•	 Pohjamaalaus

Finnmaster 62 dC
VakiOVarusteet
•	 Kiinteä	polttoainetankki,	95 litraa
•	 Kulkuvalot
•	Hydrauliohjaus,	Seastar
•	2 x 12 V sähkön ulosotto
•	 Pilssipumppu
•	 Sammutin
•	 Ankkuriboksit,	3 kpl
•	 Avattavat	runkoikkunat,	2 kpl
•	Mukinpidikkeet,	4 kpl
•	 Lepuuttajan	koukut,	4 kpl
•	 Lepuuttajat,	4 kpl
•	 Lepuuttajan	suojukset	&	köydet
•	 Lipputangon	pidike
•	 Kuomu
•	 Kuomukotelo
•	Haponkestävät	kaiteet
•	 Pentteri	+	pesuallas
•	 Painevesi,	10 litraa
•	 Keulakannen	ja	askelmien	tiikki
•	 Ankkuriboksien	ja	avotilan	tiikki
•	 Patjasarja,	Silvertex
•	 Pyörivät	tuolit	liukukiskoilla
•	 Tuolien	suojahuput
•	 Valkoinen	runko

LisäVarusteet
•	Garmin	karttaplotteri	&	kaiku
•	 Tuulilasinpyyhkijä
•	 Trimmitasot
•	 Fusion	radio/multimediasoitin	
			&	kaiuttimet
•	 Liesi
•	 Kylmälaatikko,	18 litraa
•	 Kemiallinen	WC
•	 Vesihiihtopaalu
•	 Satamapeite
•	 Avotilan	pöytä
•	 Aurinkotason	patja	taakse
•	 Pohjamaalaus

VakiOVarusteet
•	 Kiinteä	polttoainetankki,	220 litraa
•	 Kulkuvalot
•	 Tuulilasinpyyhkijä,	1 kpl
•	Hydrauliohjaus,	Seastar
•	 12 V sähkön ulosotto
•	 Kompassi
•	 Trimmitasot
•	 Pilssipumppu
•	 Sammutin
•	 Peräkuomu
•	 Kuomukotelo
•	 Avattavat	runkoikkunat,	2 kpl
•	 Ankkuriboksit,	3 kpl
•	Mukitelineet,	2 kpl
•	Haponkestävät	kaiteet
•	 Pentteri	+	pesuallas
•	 Painevesi,	10 litraa
•	 Avotilan	tiikki	(sis.	uimatason,
	 	taka-	ja	keulakannet	tiikit)
•	 Vesihiihtopaalu
•	 Lipputangon	pidike
•	 Lepuuttajan	koukut,	4 kpl
•	 Lepuuttajat,	4 kpl
•	 Lepuuttajan	suojukset	&	köydet
•	 Iso	säilytystila	avotilan	lattian	alla
•	 Patjasarja,	Silvertex
•	 Valkoinen	runkoväri

LisäVarusteet
•	Garmin	karttaplotteri	&	kaiku
•	 Fusion	radio/multimediasoitin	
			&	kaiuttimet
•	 Ankkurirulla	keulaan
•	 Tuulilasinpyyhkijä	(toinen)
•	 Kaksiakkujärjestelmä
•	Wallas	1300 lämmitin
•	Wallas	800 liesi
•	 Jääkaappi
•	 Kemiallinen	WC
•	 Vesi	WC	+	septitankki, 27 litraa
•	 Avattava	kansiluukku
•	 Avotilan	pöytä
•	 Satamapeitto
•	 Pohjamaalaus

Finnmaster 68 dC
LisäVarusteet
•	Garmin	karttaplotteri	&	kaiku
•	Ohjaustehostin
•	 Trimmi-indikaattori
•	 Yamaha	5” LAN -monitoiminäyttö
•	 Taka-ankkurivinssi,	Balder
•	 Kauko-ohjain	ankkurivinssille
•	 Led-etuvalot
•	 Avotilan	Led-valot
•	Maasähkö
•	Wallas	1800 lämmitin
•	 Sähköinen	pöydänjalka
•	 iPad-teline
•	 Fusion	radio/multimediasoitin	
	 &	kaiuttimet/bluetooth
•	 Satamapeite
•	 Aurinkotaso,	taakse
•	 Petauspatja	keulaan
•	 Sängynpeitteet
•	 Punaiset	runkoteippaukset
•	 Pohjamaalaus

Finnmaster t8
VakiOVarusteet
•	 Kiinteä	polttoainetankki,	250 litraa
•	 Led-kulkuvalot
•	 Tuulilasinpyyhkijät, 2 kpl
•	Hydrauliohjaus,	Seastar
•	 Tilttiratti
•	 3 x 12 V sähkön ulosotto
•	 Sähköinen	kaukohallintalaite
•	 Keulapotkuri
•	 Trimmitasot
•	 Pilssipumppu,	automaattinen
•	 Kaksakkujärjestelmä
•	 Sammutin
•	 Pentteri	+	pesuallas
•	 Painevesi,	40 litraa
•	Wallas	800 keitin
•	 Vetojääkaappi,	30 litraa
•	 Vesi-WC
•	 Septitankki,	47 litraa
•	 Kuomu
•	 Kuomukotelo
•	 Suuret	kattoikkunat
•	 Suuret	runkoikkunat
•	 Ankkuriboksit,	3 kpl
•	 Avotilan	tiikki	(sis.	askelmat,	
			keulakansi	&	takakansi)
•	 Avotilan	pöytä	+	mukinpidikkeet,	4 kpl
•	Haponkestävät	kaiteet
•	 Pollarit,	4 kpl + taittuvat pollarit, 2 kpl
•	Mukinpidikkeet,	4 kpl
•	 Lepuuttajan	koukut,	2 kpl
•	 Lepuuttajat	4 kpl
•	 Lepuuttajan	suojukset	&	köydet
•	 Kenkälaatikko
•	 Kabiinin	mattosarja
•	 Kabiinin	verhot
•	 Patjasarja,	Silvertex
•	 Valkoinen	runkoväri

Finnmaster t7
VakiOVarusteet
•	 Kiinteä	polttoainetankki, 192 litraa
•	 Led-kulkuvalot
•	 Tuulilasinpyyhkijät,	2 kpl
•	Hydrauliohjaus,	Seastar
•	 Tilttiratti
•	2 x 12 V sähkön ulosotto
•	 Trimmitasot
•	 Kaksakkujärjestelmä
•	 RST-tuulilasinkehys
•	 Keulan	kaiuttimet
•	 Led-sisävalot
•	 Sammutin
•	 Pilssipumppu,	automaattinen
•	 Ankkuriboksit,	3 kpl
•	 Pesuallas	
•	 Painevesi,	10 litraa
•	 Vetojääkaappi,	30 litraa
•	 Kuomu
•	 Kuomukotelo
•	 Kenkälaatikko
•	 Avotilan	pöytä
•	Mukinpidike
•	 Suuret	runkoikkunat	tuuletusventtiileillä
•	 Suuret	kattoikkunat
•	 Avotilan	tiikki	(sis.	askelmat,	
			keulakansi	&	takakansi)
•	 Lepuuttajan	koukut,	4 kpl
•	 Lepuuttajat,	4 kpl
•	 Lepuuttajan	suojukset	&	köydet
•	 Lipputangon	pidike
•	 Apukuskin	penkissä	kääntyvä	selkänoja
•	Haponkestävät	kaiteet
•	 Patjasarja,	Silvertex
•	 Pistopunkan	patja
•	 Sisätilan	mattosarja
•	 Valkoinen	runkoväri

daY Cruiser t-sarjadaY Cruiser t-sarja
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Finnmaster 62 Br
VakiOVarusteet
•	 Kiinteä	polttoainetankki,	95 litraa
•	 Kulkuvalot
•	Hydrauliohjaus,	Seastar
•	 3 x 12 V sähkön ulosotto
•	 Sammutin
•	 Pilssipumppu
•	Haponkestävät	kaiteet
•	 Ankkuriboksit,	3 kpl
•	Mukinpidikkeet,	6 kpl
•	 Peräkuomu
•	 Kuomukotelo
•	 Lepuuttajan	pidike
•	 Lepuuttajat,	4 kpl
•	 Lepuuttajan	suojukset	&	köydet
•	 Lepuuttajan	koukut,	4 kpl
•	 Lipputangon	pidike
•	 Patjasarja,	Silvertex
•	 Pyörivät	tuolit	liukukiskoilla
•	 Tuolien	suojahuput
•	 Valkoinen	runkoväri

LisäVarusteet
•	Garmin	karttaplotteri	&	kaiku
•	 Fusion	radio/multimediasoitin	
			&	kaiuttimet
•	 Tuulilasinpyyhkijä
•	 Trimmitasot
•	 Kylmälaatikko,	18 litraa
•	 Vesihiihtopaalu
•	 Kuljetuspeite
•	 Satamapeite,	keulaan
•	 Satamapeite,	taakse
•	 Avotilan	pöytä
•	 Ankkuriboksien	ja	avotilan	tiikki
•	 Aurinkotason	patja,	taakse
•	 Pohjamaalaus

Finnmaster 55 Br
VakiOVarusteet
•	 Kiinteä	polttoainetankki,	95 litraa
•	 Kulkuvalot
•	2 x 12 V sähkön ulosotto
•	 Pilssipumppu
•	 Sammutin
•	 Kannellinen	karttataso
•	Mukin	pidike,	1 kpl
•	Uppoamaton
•	Haponkestävät	kaiteet
•	 Peräkuomu
•	 Kuomukotelo
•	 Lipputangon	pidike
•	 Lepuuttajan	koukut,	4 kpl
•	 Lepuuttajan	pidike
•	 Lepuuttajat, 4 kpl
•	 Lepuuttajan	suojukset	&	köydet
•	 Ankkuriboksit,	3 kpl
•	 Patjasarja,	Silvertex
•	 Pyörivät	tuolit	liukukiskoilla
•	 Tuolien	suojahuput
•	 Valkoinen	runkoväri

LisäVarusteet
•	Garmin	karttaplotteri	&	kaiku
•	Hydrauliohjaus,	Baystar
•	 Trimmitasot
•	 Tuulilasinpyyhkijä
•	 Tiikkilaminaatti	avotilaan
•	 Vesihiihtopaalu
•	 Avotilan	pöytä
•	 Kuljetuspeite
•	 Satamapeitto,	taakse
•	 Satamapeitto,	eteen
•	 Pohjamaalaus

BOW rider r-sarja
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Finnmaster 52 sC
VakiOVarusteet
•	 Kiinteä	polttoainetankki, 63 litraa
•	 Kulkuvalot
•	 12 V sähkön ulosotto
•	 Kannellinen	karttataso
•	Mukitelineet,	2 kpl
•	 Sammutin
•	 Pilssipumppu
•	Uppoamaton
•	Haponkestävät	kaiteet
•	 Kuomukotelo
•	 Lepuuttajanpidike
•	 Ankkuriboksit,	3 kpl
•	 Patjasarja,	Silvertex
•	 Valkoinen	runkoväri

LisäVarusteet
•	Garmin	karttaplotteri	&	kaiku
•	 Tiikkilaminaatti	avotilaan
•	 Vesihiihtopaalu
•	 Peräkuomu
•	 Kuljetuspeite
•	 Lepuuttajat,	4 kpl
•	 Aurinkotaso	keulaan,	Silvertex
•	 Pulpetin	suojahuppu
•	 Pohjamaalaus

Finnmaster 55 sC
VakiOVarusteet
•	 Kiinteä	polttoainetankki,	95 litraa
•	 Kulkuvalot
•	 12 V sähkön ulosotto
•	 Kannellinen	karttataso
•	 Pilssipumppu
•	 Sammutin
•	Uppoamaton
•	Haponkestävät	kaiteet
•	 Kuomukotelo
•	 Lepuuttajan	pidike
•	 Lepuuttajat,	4 kpl
•	 Lepuuttajan	suojukset	&	köydet
•	 Ankkuriboksit,	3 kpl
•	Mukinpidikkeet,	2 kpl
•	 Lipputangon	pidike
•	 Patjasarja,	Silvertex
•	 Pyörivät	tuolit	liukukiskoilla
•	 Tuolien	suojahuput
•	 Pulpetin	suojahuppu
•	 Valkoinen	runkoväri

LisäVarusteet
•	Garmin	karttaplotteri	&	kaiku
•	Hydrauliohjaus,	Baystar
•	 Fusion	radio/multimediasoitin	
			&	kaiuttimet
•	 Trimmitasot
•	 Vesihiihtopaalu
•	 Peräkuomu
•	 Kuljetuspeite
•	 Tiikkilaminaatti	avotilaan
•	 Etuavotilan	pöytä,	lasikuitua
•	 Aurinkotason	patja,	keulaan
•	 Pohjamaalaus

Valmistaja pidättää oikeuden toimittamiensa
veneiden malli-, väri-, varuste- ja hintamuutoksiin.
Veneiden vakiovarustetasossa voi esiintyä markkina-
kohtaisia muutoksia ja esitekuvien veneissä saattaa
esiintyä muitakin kuin vakiotason varusteita.
Varmista siksi aina veneesi tarkka toimitussisältö
omalta Finnmaster-kauppiaaltasi.
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