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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. 

FiNNmAstER 
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



9



11

FiNNmAstER hUsky

A NEW BREED
Finnmaster Husky on valintasi, kun haluat kokeilla merimiehen elämää tai palat halusta ajaa aavoilla ulapoilla. Merellä on 

tarjolla monenlaisia seikkailuja, ja veneen ohjaamossa voit itse päättää, mihin tänään otat kurssin. 

kokenut, terhakka ja aina valmis seikkailuun.

Lasikuituveneemme ovat jo yli 25 vuoden ajan tarjonneet perheille turvallisesti uusia elämyksiä. Näiden vuosien aikana 

olemme oppineet ainakin sen, mitkä ominaisuudet ovat vesillä tarpeellisia. Niiden ja muiden älykkäiden ratkaisujen poh-

jalta olemme nyt luoneet alumiiniveneiden tuoteperheen.

Kun aloimme hahmotella uutta tuoteperhettä, tärkeysjärjestyksessä ylimpänä olivat luotettavuus, turvallisuus ja kestä-

vyys. Samat luonteenpiirteet ovat ominaisia Husky-koirarodulle, jolta Finnmaster Husky sai nimensä.  

Aito atleetti. säässä kuin säässä. 

Kuten arvata saattaa, Finnmaster Husky noudattaa tunnettua Smart Design -konseptiamme. Halusimme siihen täydel-

lisen keulakannen, avarat tilat ja maailmanluokan ohjaamon ja halusimme tehdä siitä myös mahdollisimman mukavan 

kaikille matkustajille. Jotta Finnmaster Husky taittaisi matkaa sujuvasti niin tyynellä säällä kuin ankarammassa meren-

käynnissä, rungon ominaisuuksia on hiottu yhteistyössä Suomen eturivin venesuunnittelijoiden kanssa. 

Niinpä Husky kannattelee sinut uusiin, unohtumattomiin elämyksiin huolimatta siitä, lähdetkö vesille reippaassa

kevätaallokossa vai syksyn viimeisinä auringon kultaamina päivinä. 
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FiNNmAstER hUsky R6

HUSkyr6 FiNNmAstER hUsky R6

Pituus 5,86 m

Leveys 2,29 m

Paino 890 kg

Moottori 100-130 hv

Henkilömäärä 7

Kategoria C

Rungon v-kulma 18º 

Husky R6 -mallista on moneksi. Sen oivallinen merikelpoisuus ja vankka runko pidentävät  

veneilykautta useilla kuukausilla. Husky R6 sopii mökkeilyyn, kalastukseen tai avarien 

tilojensa vuoksi myös sujuvasti kulkevaksi yhteysveneeksi. Tukevien jalansijojen, kor-

keiden laitojen, avoimen keulakannen ja korkean tuulilasin ansiosta meriseikkailulle 

voi lähteä turvallisesti koko perheen voimin. 

Veneessä on fiksut säilytystilat, mukavat istuimet sekä käytännöllinen ja helppohoi-

toinen alumiiniturkki. Tämä alumiinivene sopii elämän pieniin ja suuriin haasteisiin.   
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FiNNmAstER hUsky R6

HUSkyr6
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HUSkyr7
FiNNmAstER hUsky R7

Pituus 6,45 m

Leveys 2,33 m

Paino 1055 kg

Moottori 130-200 hv

Henkilömäärä 8

Kategoria C

Rungon v-kulma 19º

Hiljainen ja vakaa Husky R7 sopii mainiosti vaikkapa saaristoon suuntautuville tutki-

musmatkoille. Monipuolisessa Finnmaster Husky R7 -avoveneessä kaikki matkustajat 

istuvat suojassa korkean tuulilasin takana. Kehnommalla säällä avuksi tulee näppärästi 

esiin saatava suojakuomu. 

Husky R7:n avoimella keulakannella on siistit säilytystilat lepuuttajille, mukavat 

istuimet ja reilunkokoinen U:n muotoinen sohva, joka muuntuu aurinkokanneksi käden  

käänteessä. Se on täydellinen perhevene koko päivän mittaisille vesireissuille. 

FiNNmAstER hUsky R7
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FiNNmAstER hUsky R7

HUSkyr7
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FiNNmAstER hUsky R8

HUSkyr8 FiNNmAstER hUsky R8

Pituus 7,55 m

Leveys 2,46 m

Paino 1365 kg

Moottori 225-300 hv

Henkilömäärä 9

Kategoria C

Rungon v-kulma 19º 

Husky R8 on tuoteperheen ehdoton lippulaiva, laadukas alumiinivene, joka on reippaan 

urheilullinen mutta myös mukava. Huolellisesti muotoillun runkonsa ansiosta Husky 

R8 kulkee sujuvasti ja sitä on helppo ohjata kovemmassakin merenkäynnissä. Veneessä 

on säädettävät offshore-istuimet, joissa ohjaaja ja navigaattori istuvat ergonomisesti ja  

mukavasti säällä kuin säällä. 

Keulassa on kunnollisen kokoinen ja mukava L:n muotoinen sohva matkustajille. Korkea  

tuulilasi suojaa tuulelta ja roiskeilta, ja suurella U:n muotoisella sohvalla voi ihailla maise-

mia turvallisesti. Ja jos sää on oikein suotuisa, tilan voi kätevästi muuntaa isoksi aurinko-

kanneksi.
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HUSkyr8
FiNNmAstER hUsky R8
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FiNNmAstER hUskyFiNNmAstER hUsky

VAkioVARUstEEt
•	 Kiinteä	polttoainetankki,	95 litraa 
•	 Kulkuvalot	
•	Hydrauliohjaus,	Baystar	
• 1 x 12V sähkön ulosotto 
• 2 x	USB	sähköulosotto
•	 Yamaha	LAN	-monitoimimittarit,	2 kpl
•	 Radio/multimediasoitin	valmius
•	 Trimmitasot	valmius
•	 Asennuslista	kaikuanturille
•	 Sammutin	
•	 Automaatti	pilssipumppu
•	Haponkestävät	kaiteet
•	 Alumiiniturkki	avotila	ja	uimatasot
•	 Ankkuriboksit,	3 kpl
•	 Lukittavat	säilytystilat	
			SB	&	BB	konsolien	alle
•	 Lukittava	hansikaslokero	
•	 Kyynärnoja	apukuljettajalle
•	Ovi	tuulilasin	alla
•	 Erikoissaranat	takapenkille	
•	 Keulaporras	valmius	
•	 Peräkuomu
•	 Kuomukotelo
•	 Lepuuttajan	kaide,	2 kpl
•	 Lepuuttajat,	4 kpl
•	 Leputtajan	suojukset	&	narut
•	 Lepuuttajan	koukut, 4 kpl
•	 Lipputangon	pidike	
•	Mukinpidike,	1 kpl
•	 Patjasarja,	Silvertex
•	 Pyörivät	tuolit	liukukiskoilla
•	 Tuolien	suojahuput

LisäVARUstEEt
•	Garmin	karttaplotteri	&	kaiku
•	 Tuulilasinpyyhin	(SB-puoli)	
•	 Trimmitasot	indikaattorilla	12” x 9” 
•	 Fusion	radio/multimediasoitin	+	kaiuttimet
•	 Keulaportaat
•	 Vesihiihtokaari
•	 Avotilan	pöytä
•	 Satamapeite	(keulasta	perään)	
•	 Satamapeite	(perään)	
•	 Irrotettava	istuin	-	säilytyslaatikko	(BB-puoli)
•	 Istuintyyny	irrotettavalle	istuimelle
•	 TFC-pintakäsittely	rungolle
•	 Pohjamaalaus

FiNNmAstER hUsky R6
VAkioVARUstEEt
•	 Kiinteä	polttoainetankki,	95 litraa 
•	 Kulkuvalot	
•	 Tuulilasinpyyhin	(SB-puoli)
•	Hydrauliohjaus,	Seastar	
•	 1 x 12V sähkön ulosotto
•	2 x	USB	sähköulosotto
•	 Yamaha	LAN	-monitoimimittarit,	2 kpl
•	 Radio/multimediasoitin	valmius
•	 Trimmitasot	valmius
•	 Asennuslista	kaikuanturille	
•	 Sammutin	
•	 Automaatti	pilssipumppu	
•	Haponkestävät	kaiteet
•	 Alumiiniturkki	avotila	ja	uimatasot
•	 Ankkuriboksit,	3 kpl
•	 Lukittavat	säilytystilat	
			SB	&	BB	konsolien	alle
•	 Lukittava	hansikaslokero	
•	 Kyynärnoja	apukuljettajalle
•	Ovi	tuulilasin	alla
•	 Erikoissaranat	takapenkille	
•	 Keulaporras	valmius	
•	 Paikka	kylmäboksille	
			(+	virran	ulosotto	vieressä)	
•	 Peräkuomu
•	 Kuomukotelo
•	 Lepuuttajan	kaide,	2 kpl
•	 Lepuuttajat,	4 kpl
•	 Leputtajan	suojukset	&	narut
•	 Lepuuttajan	koukut, 4 kpl 
•	 Lipputangon	pidike	
•	Mukinpidikkeet,	5 kpl
•	 Patjasarja,	Silvertex
•	 Pyörivät	tuolit	liukukiskoilla
•	 Tuolien	suojahuput

LisäVARUstEEt
•	Garmin	karttaplotteri	&	kaiku	
•	 Tuulilasinpyyhin	(BB-puoli)
•	 Trimmitasot	indikaattorilla	12” x 9” 
•	 Fusion	radio/multimediasoitin	+	kaiuttimet
•	 Kylmälaatikko,	18 litraa
•	 Keulaportaat
•	 Vesihiihtokaari
•	 Avotilan	pöytä
•	 Satamapeite	(keulasta	perään)	
•	 Satamapeite	(perään)	
•	 Aurinkotaso	taakse
•	 Irrotettava	istuin	-	säilytyslaatikko	(BB-puoli)
•	 istuintyyny	irrotettavalle	istuimelle
•	 TFC-pintakäsittely	rungolle
•	 Pohjamaalaus

FiNNmAstER hUsky R7
VAkioVARUstEEt
•	 Kiinteä	polttoainetankki,	214 litraa 
•	 Kulkuvalot	
•	 Tuulilasinpyyhkimet
•	Hydrauliohjaus,	Seastar
•	 Tilttiratti
•	 1 x 12V sähkön ulosotto 
•	2	x	USB	sähköulosotto
•	 Yamaha	LAN	–monitoimimittarit	(2 kpl)	
•	 Trimmitasot	12” x 9” indikaattorilla 
•	 Radio/multimediasoitin	valmius
•	 Asennuslista	kaikuanturille	
•	Ohjaustehostinvalmius
•	 Lämmitinvalmius
•	 Keulapotkurin	putki	
•	 Sammutin	
•	 Automaatti	pilssipumppu	
•	Haponkestävät	kaiteet
•	 Alumiiniturkki	avotila	ja	uimatasot
•	 Ankkuriboksit,	3 kpl
•	 Lukittavat	säilytystilat	SB	&	BB	konsolien	alle
•	 Lukittava	hansikaslokero	
•	 Kyynärnojat	kuljettajalle	&	apukuljettajalle	
•	Ovi	tuulilasin	alla
•	 Erikoissaranat	takapenkille	ja	sivupenkeille	
•	 Keulaporras	valmius	
•	 Peräkuomu	&	kuomukotelo
•	 Lepuuttajat,	4 kpl
•	 Leputtajan	suojukset	&	narut
•	 Taitettavat	keskipollarit,	2 kpl 
•	 Lepuuttajan	koukut, 2 kpl
•	 Lipputangon	pidike	
•	 Keulan	L-penkki
•	Mukinpidikkeet,	5 kpl
•	 Pullopidikkeet,	4 kpl
•	 Patjasarja,	Silvertex
•	 Pyörivät	tuolit	liukukiskoilla
•	 Tuolien	suojahuput

LisäVARUstEEt
•	Garmin	karttaplotteri	&	kaiku
•	Ohjaustehostin	
•	 Yamaha	5”	LAN-	monitoiminäyttö	(mittareiden	sijaan)
•	 Ankkurivinssi	perä	(vaatii	kaksiakkujärjestelmän)
•	 Kauko-ohjain	ankkurivinssille	
•	 Keulapotkuri	(vaatii	kaksiakkujärjestelmän)	
•	 Kaksiakkujärjestelmä	
•	 Fusion	radio/multimediasoitin	+	kaiuttimet
•	 Jääkaappi, 50	litraa	(vaatii	kaksiakkujärjestelmän)
•	 Lämmitin
•	 Keulaportaat
•	 Vesihiihtokaari	
•	 Taka-avotilan	pöytä
•	 Satamapeite	(keulasta	perään)	
•	 Satamapeite	(perään)	
•	 Aurinkotaso	taakse
•	 Patjat	keulan	L-penkille
•	 TFC-pintakäsittely	rungolle
•	 Pohjamaalaus

FiNNmAstER hUsky R8

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.



oy Finn-marin Ltd. Lahdenperäntie 10,	FIN-67900 Kokkola, Finland. 

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


