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Hver båt som forlater verftet er bygd og designet med årtier 

av kunnskap, erfaring og med en tydelig visjon: Vi skal bygge 

trygge båter med smarte løsninger – uten å kompromisse med 

moderne design.

I en skjærgård som vår, som er like vill og vemodig som 

den er vakker og vidunderlig, er båten så mye mer enn et trans-

portmiddel. Det er frihet, lidenskap og tradisjon. Men framfor 

alt en livsstil.

Vi i Finnmaster er en del av denne livsstilen. Vi kjenner hver-

andre ut og inn, noe som gjør at tradisjonen lever videre, i ge-

nerasjon etter generasjon. Det er den kunnskapen som farger  

vår hverdag – år etter år. 

Våre båter testes i det levende havmiljøet like utenfor verftet.  

Vi mener at en båt må gjennomgå harde prøver før den når deg  

og din familie. Vår yrkesstolthet kjenner ingen grenser og vi er  

nøye med å kontrollere kvaliteten i hver minste detalj. Vi kom-

promisser ikke når vi bygger båten for deg og din familie. 

                  

FINNMASTER 
MADE IN THE 
MIDNIGHT SUN
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Vi i Finnmaster har designet, konstruert og produsert båter på 

verftet vårt i Finland i over 25 år. 

I løpet av disse årene har vi jobbet hardt med å utvikle 

smarte løsninger som for eksempel innebærer at du alltid har 

steder å stue bort fendre, bare sekunder etter at du har kastet 

loss. Du trenger heller ikke flytte på putene når du skal stue 

bort i oppbevaringsrommene. 

Vi kaller vårt konsept Smart Design, noe som innebærer at 

vi syr sammen form med innhold for å gjøre livet til sjøs lettere 

– uansett hva du bruker båten din til.

Løsningene hjelper ikke bare til å knytte sammen gjennom-

tenkte og praktiske detaljer med flott og moderne design. De 

innebærer framfor alt at så vel den kompetente kapteinen som 

den nysgjerrige nybegynneren kan få en herlig opplevelse på 

sjøen. 

SMARTE LØSNINGER 
– SMART DESIGN
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FINNMASTER HUSKY

A NEW BREED
Finnmaster Husky er det opplagte valget når du vil utforske livet på sjøen, eller når viljen til å dra enda lengre ut på havet 

trenger seg på. Det finnes mange uoppdagede eventyr ute til sjøs og når du sitter ved rattet er det bare du som avgjør hva 

du vil oppleve i dag. 

Like erfaren som pigg og eventyrlysten.

I over 25 år har vi bygd glassfiberbåter som med en trygg hånd har veiledet familier til nye opplevelser. Om det er noe vi har 

lært i løpet av alle disse årene så er det hvilke funksjoner som har stor betydning når du er ute på sjøen. Disse funksjonene 

og smarte løsningene har vi nå overført til en serie aluminiumsbåter.

Da vi begynte å skisse på vår nye serie var egenskaper som pålitelighet, trygghet, utholdenhet og slitestyrke de viktigste.  

De samme karaktertrekkene som kjennetegner hunden Husky – derav navnet Finnmaster Husky.  

En ordentlig kjempe. Uansett vær. 

Finnmaster Husky følger selvsagt vårt velkjente Smart Design-konsept. Vi har satset på å bygge et perfekt fordekk, suverene  

stuerom og et førermiljø i verdensklasse samt den beste komforten for alle ombord. For at Finnmaster Husky skal gå 

perfekt i både rolig som hard sjø har skrogegenskapene dessuten blitt utviklet i samarbeid med noen av de beste finske 

båtkonstruktørene. 

Alt i alt innebærer det at Husky kommer til å føre deg til nye uforglemmelige opplevelser. Uansett om det er en av de 

første friske vårdagene med hard sjøgang eller noen av de siste solrike høstdagene før isen legger seg. 
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FINNMASTER HUSKY R5

F INNMASTER HUSKY R5HUSkyr5
I Husky R5 finner du alt det viktgiste som kreves av en skjærgårdsbåt. Praktisk 

oppbevaring av fendere, rikelig med lagringsplass og høyt fribord. R5 har et åpent 

fordekk som er ideelt når du skal ha med deg alt for en langhelg på hytta, eller når du 

skal ut på fisketur. 

Høy vindskjerm og komfortable offshorestoler og med en konfortabel aktersoffa, 

garanterer for en komfortabel tur selv i dårlig vær for alle passasjerer. Denne 

aluminiumbåten er en enkel og fleksibel partner for allsidig båtliv på sjøen.

  

Lengde 5,46 m

Bredde 2,10 m

Dypgående  0,85 m

Vekt 535 kg

Motor            50-70 hk

Personer 6

CE-kategori  C

Skrogvinkel 17º 
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HUSkyr5
FINNMASTER HUSKY R5
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FINNMASTER HUSKY R6

HUSkyr6 FINNMASTER HUSKY R6

Lengde 5,86 m

Bredde 2,29 m

Dypgående 0,90 m

Vekt 890 kg

Motor 100-130 hk

Personer 7

CE-kategori C

Skrogvinkel 18º 

Husky R6 har uventet mange bruksområder. Med sylskarpe sjøegenskaper og et stabilt 

skrog forlenger Husky R6 båtsesongen med flere måneder. Den egner seg svært godt 

for deg som skal dra ut på hytta, fiske eller trenger en smidig båt til transport med 

generøse stuemuligheter. Med perfekte innsteg, høyt fribord, åpent fordekk og en høy 

vindskjerm kan hele familien sikkert være med ut på nye eventyr til havs. 

Sammen med smart oppbevaring ved konsollen, bekvemme stoler og en alumi-

niumsdørk som er like praktisk som lett å vedlikeholde får du en aluminiumsbåt som 

passer alle livets alla utfordringer – store som små.   



19

FINNMASTER HUSKY R6

HUSkyr6
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HUSkyr7
FINNMASTER HUSKY R7

Lengde 6,45 m

Bredde 2,33 m

Dypgående 0,95 m

Vekt 1055 kg

Motor 130-200 hk

Personer 8

CE-kategori C

Skrogvinkel 19º

Det har aldri vært enklere å utforske skjærgården som med Husky R7 som er både stille 

og stabil. I Finnmaster Husky R7 får du en allsidig bow-rider der samtlige passasjerer 

sitter sikkert beskyttet bak den høye vindskjermen. I tilfelle været skulle slå om ligger 

kalesjen smart stuet unna for å være lett tilgjengelig – så snart det blåser opp. 

I og med det åpne fordekket med smarte fenderoppbevaring, bekvemme stoler og 

en real U-sofa som enkelt kan gjøres om til et stort soldekk, er Husky R7 ganske enkelt 

den perfekte båten å bruke en dag på sjøen i – med hele familien. 

FINNMASTER HUSKY R7
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FINNMASTER HUSKY R7

HUSkyr7
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FINNMASTER HUSKY R8

HUSkyr8 FINNMASTER HUSKY R8

Lengde 7,55 m

Bredde 2,46 m

Dypgående 1,00 m

Vekt 1365 kg

Motor 225-300 hk

Personer 9

CE-kategori C

Skrogvinkel 19º 

Husky R8 er en velbygd aluminiumsbåt som er like pigg på sport som klar for komfort. Takket 

være sitt veldesignede skrog tar Husky R8 grov sjø på en smidig og lettmanøvrert måte. Den høye 

prestasjonen merkes tydelig når de justerbare offshore-stolene  gjør at føreren og navigatøren sitter 

ergonomisk og bekvemt – i all slags vær. 

I baugen finnes det en L-sofa i størrelse Large som bidrar til høy komfort for passasjerene. 

Den høye vindskjermen beskytter alle passasjerene og man sitter bekvemt og sikkert i den 

store U-sofaen i akterenden. En plass som dessuten kan gjøres om til et stort soldekk når 

været tillater det.
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HUSkyr8
FINNMASTER HUSKY R8
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FINNMASTER HUSKY R8s

HUSkyr8S FINNMASTER HUSKY R8s

Lengde 7,55 m

Bredde 2,46 m

Dypgående 1,00 m

Vekt 1500 kg

Motor 225-350 hk

Personer 9

CE-kategori C

Skrogvinkel 19º 

De karakteristiske trekkene ved Husky er pålitelig, trygg og slitesterk og har fulgt med til 

Husky R8s, men i denne båten har det blitt kombinert med karakter og styrke. Båten har 

et iøynefallende utseende som er forbundet med gode sjøegenskaper, stabiltet og høyt 

fribord. Husky R8s har en robust T-top som beskytter mot sol og vannsprut. 

Båten har mange innovative løsninger som stoler med fjerer kombinert med vinklet 

fotstøtter for optimal kjørestilling. Behagelig flex dørk og LED-lys i baugen og cockpit. 

Design med matt svart pullpit med knapper og vannski bue.
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HUSkyr8S
FINNMASTER HUSKY R8s
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FINNMASTER HUSKYFINNMASTER HUSKY

STANDARDUTSTYR
• Fast drivstofftank, 63 liter  
• Lanterner
• 1 x USB el-uttak 
• To Yamaha LAN-multifunktionsinstrument  
• Yamaha Y-COP startsperre 
• Forberedt for ekkolodd 
• Brannslukningsapparat 
• Automatisk lensepumpe  
• Rekker i syrefast stål  
• To ankerrom
• Todelt vindrute og dør 
• Spesialhenglser for akterbenk 
• Oppbevaringsboks på BB side
• To fenderholdere 
• Fire fendere 
• Fire fendertrekk & tau 
• To koppholder 
• Puter, Silvertex 
• To justerbare og dreibare stoler 
• Beskyttelsestrekk til stolene

 

EKSTRAUTSTYR
• Garmin kartplotter med ekkolodd 
• Kalesje  
• Bord i cockpiten 
• Havenkalesje (akter)  
• Aluminiumsdørk på badeplattformer 
   og i båten 
• Bunnstoff
 

 

FINNMASTER HUSKY R5
STANDARDUTSTYR
• Fast drivstofftank, 95 liter 
• Lanterner  
• Vindusvisker (SB) 
• Hydraulisk styring, Baystar 
• 3 x USB el-uttak
• To Yamaha LAN-multifunktionsinstrument
• Yamaha Y-COP startsperre  
• Forberedt for audio system 
• Forberedt for trimplan
• Forberedt for ekkolodd 
• Brannslukningsapparat   
• Automatisk lensepumpe 
• Rekker i syrefast stål
• Aluminiumsdørk på badeplattformer 
 og i båten
• Tre ankerrom
• Låsbare oppbevaringsrom SB og BB
• Låsbart hanskerom
• Armlene for navigatøren
• Todelt vindrute og dør
• Spesialhenglser for akterbenk 
• Forberedt for stige forrand 
• Kalesje
• Kalesjegarasje
• To fenderholdere
• Fire fendere
• Fire fendertrekk & tau
• Fire fenderkroker
• Flaggstangfeste
• En koppholder
• Puter, Silvertex
• To justerbare og dreibare stoler
• Beskyttelsestrekk til stolene

EKSTRAUTSTYR
• Garmin kartplotter med ekkolodd
• Trimplan 12” x 9” med indikator 
• Fusion True Marine D-class bluetooth 
   audio system 
• Baugstige
• Vannskibøyle
• Bord i cockpiten 
• Havnekalesje (akter)
• Oppbevaringsboks med pute på BB side
• Alu folie skrog
• Bunnstoff

FINNMASTER HUSKY R6
STANDARDUTSTYR
• Fast drivstofftank, 125 liter 
• Lanterner 
• Vindusvisker (SB) 
• Hydraulisk styring, Seastar 
• 1 x 12V el-uttak
• 2 x USB el-uttak
• To Yamaha LAN-multifunktionsinstrument
• Yamaha Y-COP startsperre
• Forberedt for radio
• Forberedt for trimplan
• Forberedt for ekkolodd
• Brannslukningsapparat   
• Automatisk lensepumpe 
• Rekker i syrefast stål
• Aluminiumsdørk på badeplattformer 
 og i båten
• Tre ankerrom
• Låsbare oppbevaringsrom SB og BB
• Låsbart hanskerom
• Armlene for navigatøren
• Todelt vindrute og dør
• Spesialhenglser for akterbenk 
• Forberedt for stige forrand 
• Forberedt for kjøleboks 
   (+ eluttag bredvid) 
• Kalesje
• Kalesjegarasje
• To fenderholdere
• Fire fendere
• Fire fendertrekk & tau
• Fire fenderkroker 
• Flaggstangfeste 
• Five koppholdere
• Puter, Silvertex
• To justerbare og dreibare stoler
• Beskyttelsestrekk til stolene

EKSTRAUTSTYR
• Garmin kartplotter med ekkolodd 
• Vindusvisker (BB))
• Trimplan 12” x 9” med indikator 
• Fusion 100 Series Black Box radio
• Kjøleboks, 18 liter
• Baugstige
• Vannskibøyle
• Bord i cockpiten 
• Armlene for fører 
• Havnekalesje (akter)
• Puter til solsengen
• Oppbevaringsboks med pute på BB side
• Alu folie skrog
• Bunnstoff

FINNMASTER HUSKY R7
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FINNMASTER HUSKY FINNMASTER HUSKY

STANDARDUTSTYR
• Fast drivstofftank, 214 liter 
• Lanterner 
• To vindusviskere
• Hydraulisk styring, Seastar 
• Tiltratt
• 3 x USB el-uttak
• Yamaha 4” LAN multidisplay
• Yamaha Y-COP startsperre
• Trimplan 12” x 9” med indikator 
• Forberedt for radio/multimediaspiller 
• Forberedt for styreservo
• Forberedt for ekkolodd
• Förberedt for varmer
• Tunnel for baugpropell 
• Brannslukningsapparat   
• Automatisk lensepumpe 
• Rekker i syrefast stål
• Aluminiumsdørk på badeplattformer 
 og i båten
• Tre ankerrom
• Låsbare oppbevaringsrom SB og BB
• Låsbart hanskerom
• Armlene for fører og pasasjer
• Todelt vindrute og dør
• Spesialhenglser for akterbenk 
• Forberedt for stige forrand 
• Kalesje & kalesjegarasje
• Fire fendere & fendertrekk & tau
• To fenderkroker
• To nedfellbare pullerter 
• Flaggstangfeste 
• L-benk forrand
• Five koppholdere
• Fire flaskeholdere
• Puter, Silvertex
• To justerbare og dreibare stoler
• Beskyttelsestrekk til stolene

EKSTRAUTSTYR
• Garmin kartplotter med ekkolodd
• Servostyring 
• Eletrisk ankervinsj, akter
 (forutsetter dobbelt batterisystem)
• Fjernkontroll til ankervinsj 
• Baugpropell 
  (forutsetter dobbelt batterisystem) 
• Dobbelt batterisystem  
• Fusion 100 Series Black Box radio
• Køleskap, 50 liter 
   (forutsetter dobbelt batterisystem)
• Varmer Webasto 2 kW
• Baugstige
• Vannskibøyle 
• Bord i cockpiten, akter
• Havnekalesje (akter)
• Puter til solsengen
• Alu folie skrog
• Bunnstoff

FINNMASTER HUSKY R8
STANDARDUTSTYR
• Fast drivstofftank, 214 liter
• Lanterner
• LED-lys i baugen
• LED-lys i cockpiten
• To vindusviskere
• Hydraulisk servostyring, Seastar
• Tiltratt
• 3 x USB el-uttak
• Yamaha 4” LAN multidisplay
• Yamaha Y-COP startsperre
• Trimplan 12” x 9” 
• Trimautomatik
• Fusion 100 Series Black Box 
   bluetooth/radio & høytalere
• Forberedt for ekkolodd
• Förberedt for varmer
• Baugpropell
• Dobbelt batterisystem 
• Brannslukningsapparat  
• Automatisk lensepumpe
• Rekker & pullerter i matt svart stål 
• Vannskibøyle i matt svart stål 
• reFLEX dørk på badeplattformer og i båten
• Tre ankerrom
• Låsbare oppbevaringsrom SB og BB
• Låsbart hanskerom
• Armlene for fører og pasasjer
• Todelt vindrute og dør
• Spesialhenglser for akterbenk 
• Kalesje & kalesjegarasje
• T-top
• Fire fendere & fendertrekk & tau
• To fenderkroker
• To nedfellbare pullerter
• Flaggstangfeste
• L-benk forrand med puter
• Five koppholdere

• Fire flaskeholdere
• Spesialputer, Silvertex
• To justerbare og dreibare stoler 
• Gassdempede stoler
• Fiber sort folie skrog
• Bunnstoff 

EKSTRAUTSTYR
• Garmin kartplotter med ekkolodd 
• Garmin HD 4 kW radar (sort)
• Eletrisk ankervinsj, akter 
• Fjernkontroll til ankervinsj 
• Køleskap, 50 liter
• Varmer Webasto 2 kW
• Oppbevaringsboks med pute på SB side
• Bord i cockpiten, akter
• Baugstige
• Havnekalesje (akter)
• Puter til solsengen

 

FINNMASTER HUSKY R8s

Produsenten forbeholder seg retten til å endre
modeller, farger og utstyr samt prisene på de
modellene som produseres og presenteres i
denne brosjyren. Standardutstyret til hver
enkelt båtmodell kan variere fra land til land.
Båtene som vises i denne brosjyren kan også
ha utstyr som ikke er standard. Gjør derfor en
grundig sjekk av hvilket utstyr som er inkludert
sammen med din lokale Finnmaster forhandler.



Oy Finn-Marin Ltd. Lahdenperäntie 10, FIN-67900 Kokkola, Finland. 

Tel. +358 20 1983 838. E-mail: info@finnmarin.fi


