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Välkommen till midnattssolens land. Här bor och verkar Finlands 

stoltaste båtbyggare under en magisk sommarhimmel målad i 

de vackraste färgerna.

Varje båt som lämnar vårt varv är byggd och designad med 

årtionden av kunskap, erfarenhet och med en tydlig vision: Vi 

ska bygga trygga båtar med smarta lösningar - utan att kom-

promissa med modern design.

I en skärgård som vår, som är lika vild och vemodig som den 

är vacker och vidunderlig, är båten så mycket mer än ett trans-

portmedel. Den är frihet, passion och tradition. Men framför allt 

en livsstil.

Vi på Finnmaster är en del av den livsstilen. Vi känner var-

andra utan och innan vilket gör att traditionen lever vidare, i 

generation efter generation. Det är den kunskapen som färgar 

vår vardag – år efter år. 

Våra båtar testas i den levande havsmiljön direkt utanför 

vårt varv. Vi anser att en båt måste genomgå hårda prov innan 

den når dig och din familj. Vår yrkesstolthet känner inga gränser  

och vi är måna om att kontrollera kvaliteten in i minsta detalj. 

Vi gör inga kompromisser när vi bygger båten för dig och din 

familj.

                 

FiNNmAstER 
mADE iN thE 
miDNight suN
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Vi på Finnmaster har designat, konstruerat och producerat 

båtar på vårt varv i Finland i över 25 år. 

Under de här åren har vi jobbat hårt med att utveckla smarta  

lösningar som till exempel innebär att du alltid har någonstans 

att stuva undan fendrar, bara sekunder efter du kastat loss. Du 

behöver heller inte flytta på dynorna när du ska stuva undan i 

förvaringsutrymmen. 

Vi kallar vårt koncept för Smart Design vilket innebär att vi 

syr ihop form med innehåll för att underlätta livet till sjöss – 

oavsett vad du använder din båt till.

Lösningarna hjälper inte bara till att knyta samman genom-

tänkta och praktiska detaljer med snygg och modern design. 

De innebär framförallt att såväl den kompetente kaptenen som 

den nyfikne nybörjaren kan få en underbar upplevelse på sjön. 

smARtA lösNiNgAR 
– smARt DEsigN
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FiNNmAstER husky

A NEW BREED
Finnmaster Husky är ditt val när du vill utforska livet på sjön, eller när viljan att åka ännu längre ut på havet tränger sig på. 

Det finns många oupptäckta äventyr ute till sjöss och när du sitter vid ratten är det bara du som avgör vad du vill uppleva idag. 

lika erfaren som pigg och äventyrslysten.

I över 25 år har vi tillverkat glasfiberbåtar som med en trygg hand har väglett familjer till nya upplevelser. Om det är något 

som vi har lärt oss under alla dessa år så är det vilka funktioner som har stor betydelse när du är ute på sjön. Dessa funk-

tioner och smarta lösningar har vi nu överfört till en serie aluminiumbåtar.

Då vi började skissa på vår nya serie var egenskaper som pålitlig, trygg, uthållig och slitstark de viktigaste. Samma 

karaktärsdrag som kännetecknar hunden Husky – därav namnet Finnmaster Husky.  

En riktig atlet. Oavsett väderlek. 

Finnmaster Husky följer självklart vårt välkända Smart Design-koncept. Vi har satsat på att bygga ett perfekt fördäck, suveräna 

utrymmen och en förarmiljö i världsklass samt den bästa komforten för alla ombord. För att Finnmaster Husky ska gå 

perfekt i både lugn som hård sjö har skrovegenskaperna dessutom tagits fram i samarbete med några av de bästa finska 

båtkonstruktörerna. 

Allt sammantaget innebär att Husky kommer leda dig till nya oförglömliga upplevelser. Oavsett om det är en av de 

första krispiga vårdagarna med hård sjögång eller några av de sista soliga höstdagarna innan isen lägger sig. 
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FiNNmAstER husky R6

HUSkyr6 FiNNmAstER husky R6

Längd 5,86 m

Bredd 2,29 m

Vikt 890 kg

Motor 100-130  hk

Personer 7

Kategori  C

Skrovvinkel 18º 

Husky R6 har oväntat många användningsområden. Med sylvassa sjöegenskaper och 

ett stabilt skrov förlänger Husky R6 din båtsäsong med flera månader. Den lämpar sig 

mycket väl för dig som ska åka ut till stugan, fiska eller behöver en smidig förbindel-

sebåt med generösa stuvmöjligheter. Med perfekta insteg, höga fribord, öppet fördäck 

och en hög vindruta kan hela familjen säkert följa med ut på nya äventyr till havs. 

Tillsammans med smart förvaring vid konsolen, bekväma stolar och en aluminium-

durk som är lika praktisk som lättskött får du en aluminiumbåt som passar livets alla 

utmaningar – stora som små.   
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FiNNmAstER husky R6

HUSkyr6
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HUSkyr7
FiNNmAstER husky R7

Längd 6,45 m

Bredd 2,33 m

Vikt 1055 kg

Motor 130-200 hk

Personer 8

Kategori C

Skrovvinkel 19º

Det har aldrig varit enklare att utforska skärgården som med Husky R7 som är både 

tyst och stabil. I Finnmaster Husky R7 får du en mångsidig Bow Rider där samtliga pas-

sagerare sitter säkert skyddade bakom den höga vindrutan. Ifall vädret slår om ligger 

kapellet smart undanstuvat för att lätt vara till hands - så snart det blåser upp. 

I och med det öppna fördäcket med finurlig fenderförvaring, bekväma stolar och 

en rejäl U-soffa som enkelt kan bäddas om till ett stort soldäck, är Husky R7 helt enkelt 

den perfekta båten att spendera en dag på sjön i – med hela familjen. 

FiNNmAstER husky R7
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FiNNmAstER husky R7

HUSkyr7
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FiNNmAstER husky R8

HUSkyr8 FiNNmAstER husky R8

Längd 7,55 m

Bredd 2,46 m

Vikt 1365 kg

Motor 225-300 hk

Personer 9

Kategori C

Skrovvinkel 19º 

Husky R8 är seriens absoluta flaggskepp. En välbyggd aluminiumbåt som är lika pigg på sport 

som redo för komfort. Tack vare sitt väldesignade skrov tar Husky R8 grov sjö på ett smidigt 

och lättmanövrerat sätt. Denna höga prestanda märks tydligt när de justerbara offshore-sto-

larna gör att föraren och navigatören sitter ergonomiskt och bekvämt - i alla väder. 

I fören finns en L-soffa i storlek Large som bidrar till hög komfort för dina passagerare. 

Den höga vindrutan skyddar alla passagerarna och man sitter bekvämt och säkert i den stora 

U-soffan i aktern. En plats som dessutom kan bäddas om till ett stort soldäck när vädret tillåter.
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HUSkyr8
FiNNmAstER husky R8
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FiNNmAstER huskyFiNNmAstER husky

stANDARDutRustNiNg
•	 Fast	bränsletank, 95 liter 
•	Navigationsljus	
•	 Vindrutetorkare,	SB	sida
•	Hydraulstyrning,	Baystar	
•	 1 x 12V eluttag 
•	2 x USB eluttag
•	 Yamaha	LAN-multifunktionsinstrument, 2 st
•	 Förberedd	för	radio/multimediaspelare	
•	 Förberedd	för	trimplan
•	 Förberedd	för	ekolod
•	 Brandsläckare	
•	 Automatisk	länspump	
•	 Räcken	i	syrafast	stål
•	 Aluminiumdurk	i	sittbrunn	
 & badplattformar
•	 Ankarbox,	3 st
•	 Låsbara	förvaringsutrymmen	
 under SB & BB konsol
•	 Låsbart	handskfack
•	 Armstöd	för	navigatören
•	 Tvådelad	mellandörr
•	 Specialgångjärn	för	akterbänk	
•	 Förberedd	för	stege	i	fören	
•	 Akterkapell
•	 Kapellgarage
•	 Fenderhållare	RST,	2 st
•	 Fendrar,	4 st
•	 Fenderskydd	&	rep
•	 Fenderkrokar,	4 st 
•	 Flaggstångshållare	
•	Mugghållare,	1 st
•	Dynserie,	Silvertex
•	 Roterande	stolar	med	glidskenor
•	 Skyddshuvor	för	stolar
•	 TFC	ytbehandling	för	skrov

EXtRAutRustNiNg
•	Garmin	kartplotter	med	ekolod
•	 Trimplan	12” x 9” med indikator
•	 Fusion	radio/multimediaspelare	&	högtalare
•	 Stege	till	fören
•	 Vattenskidbåge
•	 Bord	i	sittbrunn
•	Hamnkapell	(heltäckande)
•	Hamnkapell	(akter)
•	 Löstagbar	säte	-	förvaringsbox,	BB	sida
•	 Sittdyna	för	löstagbar	säte
•	 Bottenmålning
    

FiNNmAstER husky R6
stANDARDutRustNiNg
•	 Fast	bränsletank,	95 liter 
•	Navigationsljus	
•	 Vindrutetorkare,	SB	sida
•	Hydraulstyrning,	Seastar	
•	 1 x 12V eluttag
•	2 x USB eluttag
•	 Yamaha	LAN	–	
 multifunktionsinstrument, 2 st
•	 Förberedd	för	radio/multimediaspelare	
•	 Förberedd	för	trimplan
•	 Förberedd	för	ekolod
•	 Brandsläckare	
•	 Automatisk	länspump	
•	 Räcken	i	syrafast	stål
•	 Aluminiumdurk	i	sittbrunn	
 & badplattformar
•	 Ankarbox,	3 st
•	 Låsbara	förvaringsutrymmen	
 under SB & BB konsol
•	 Låsbart	handskfack
•	 Armstöd	för	navigatören
•	 Tvådelad	mellandörr
•	 Specialgångjärn	för	akterbänk	
•	 Förberedd	för	stege	i	fören	
•	 Förberedd	för	kylbox	(+	eluttag	bredvid)	
•	 Akterkapell
•	 Kapellgarage
•	 Fenderhållare	RST,	2 st
•	 Fendrar,	4 st 
•	 Fenderskydd	&	rep
•	 Fenderkrokar,	4 st 
•	 Flaggstångshållare	
•	Mugghållare,	5 st
•	Dynserie,	Silvertex
•	 Roterande	stolar	med	glidskenor
•	 Skyddshuvor	för	stolar
•	 TFC	ytbehandling	för	skrov

EXtRAutRustNiNg
•	Garmin	kartplotter	med	ekolod
•	 Vindrutetorkare	på	BB	sida
•	 Trimplan	12” x 9” med indikator
•	 Fusion	radio/multimediaspelare	&	högtalare
•	 Kylbox,	18 liter
•	 Stege	till	fören
•	 Vattenskidbåge
•	 Bord	i	sittbrunn
•	Hamnkapell	(heltäckande)
•	Hamnkapell	(akter)
•	 Soldäck	i	akter
•	 Löstagbar	säte	-	förvaringsbox,	BB	sida
•	 Sittdyna	för	löstagbar	säte
•	 Bottenmålning

FiNNmAstER husky R7
stANDARDutRustNiNg
•	 Fast	bränsletank,	214 liter 
•	Navigationsljus	
•	 Vindrutetorkare,	2 st
•	Hydraulstyrning,	Seastar
•	 Tilt-ratt
•	 1 x 12V eluttag 
•	2 x USB eluttag
•	 Yamaha	LAN-multifunktionsinstrument,	2 st 
•	 Trimplan	12” x 9” med indikator 
•	 Förberedd	för	radio/multimediaspelare	
•	 Förberedd	för	ekolod
•	 Förberedd	för	styrservo
•	 Förberedd	för	värmare	
•	 Tunnel	for	bogpropeller	
•	 Brandsläckare	
•	 Automatisk	länspump	
•	 Räcken	i	syrafast	stål
•	 Aluminiumdurk	i	sittbrunn	&	badplattformar
•	 Ankarbox, 3 st
•	 Låsbara	förvaringsutrymmen	
 under SB & BB konsol
•	 Låsbart	handskfack
•	 Armstöd	för	föraren	&	navigatören	
•	 Tvådelad	mellandörr
•	 Specialgångjärn	för	akterbänk	och	sidobänkar	
•	 Förberedd	för	stege	i	fören	
•	 Akterkapell	&	kapellgarage
•	 Fendrar,	4 st & fenderskydd & rep
•	 Fenderkrokar,	2 st 
•	 Vikbara	pollare,	2 st 
•	 Flaggstångshållare	
•	 L-bänk	i	fören
•	Mugghållare,	5 st
•	 Flaskhållare,	4 st
•	Dynserie,	Silvertex
•	 Roterande	stolar	med	glidskenor
•	 Skyddshuvor	för	stolar
•	 TFC	ytbehandling	för	skrov

EXtRAutRustNiNg
•	Garmin	kartplotter	med	ekolod
•	 Styrservo	
•	 Yamaha	5”	LAN-multidisplay
	 (istället	för	multifunktionsinstrument)
•	 Ankarvinsch	akter	inkl.	RST	ankare	
	 (kräver	dubbelt	batterisystem)
•	 Fjärrkontroll	till	ankarvinsch
•	 Bogpropeller	(kräver	dubbelt	batterisystem)
•	Dubbelt	batterisystem	
•	 Fusion	radio/multimediaspelare	&	högtalare
•	 Kylskåp,	50 liter	(kräver	dubbelt	batterisystem) 
•	 Värmare
•	 Stege	till	fören
•	 Vattenskidbåge
•	 Bord	till	aktersittbrunn
•	Hamnkapell	(heltäckande)
•	Hamnkapell	(akter)	
•	 Soldäck	akter
•	 Bottenmålning

FiNNmAstER husky R8

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra
modell, färg, utrustning och pris på båtar som
den levererar. Båtarnas standardutrustningsnivå
kan variera mellan olika marknader och
båtarna i broschyrens bilder kan även ha
utrustning som inte är standard. Kolla därför
alltid med din Finnmaster-återförsäljare exakt
vad som ingår i leveransen av din båt.



Oy Finn-marin ltd. Lahdenperäntie 10,	FIN-67900 Kokkola, Finland. 

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


