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Reilusti avautuva ovi tekee veneessä liikkumisesta 
helppoa ja mahdollistaa pitkien esineiden kuljetuksen. 
Keulassa on kunnollinen suojakaide, joka yhdessä 
tasaisen keulan kanssa tekee veneeseen noususta ja 
veneestä poistumisesta helppoa. Runsaasti tilaa tuuli-
lasin takana. Käynti on pehmeää ja tasaista myös 
kovassa merenkäynnissä. Vene on hiljainen ja mukavan 
vakaa työntyessään aaltojen lävitse. Säilytystilaa on 
runsaasti ja suuri polttoainesäiliö takaa suuren toimint-
asäteen. Täyshitsatun kuusimillisen alumiinirungon 
ansiosta MASTER 651 kestää rankimmissakin 
tehtävissä ympäri vuoden, myös ajoa kevyemmissä 
jääolosuhteissa.

MASTER 651 on tyyppiluokiteltu CE-luokkaan C 
(Rannikkovesistöt ja saaristo 13,9 m/s ja 2 m aallonkorkeuteen saakka)

VAKIOVARUSTEET
Ratti, hydraulinen ohjaus, kaksi offshoretuolia ja 
tyynyllinen peräpenkki, kaksiosainen peräsuojapeite, 
kulkuvalot, pääkytkin, hainevä-keulakaide, tartun-
takaiteet, uimatikkaat, kiinteä polttoainesäiliö (300 l), 
polttoainesuodatin sekä alumiiniturkki. 

MASTER 651 on vankka vene vakuuttavilla meriominaisuuksilla.
300 hevosvoiman moottorilla saavutetaan yli 55 solmun nopeus.
Vakiona olevalla 300 litran polttoainesäiliöllä 651:n toimintasäde on pitkä.

TEKNISET TIEDOT
Pituus:     6,86 m

Leveys:     2,30 m

Suurin korkeus veden pinnasta:  0,7 m

V-kulma:     19,3°

Paino:      1 100 kg

Rungon paksuus pohja/kylki:  6,0/5,0 mm

Kantavuus:       700 kg / 8 hlö

Suositeltu moottori:   200 – 300 hv

Polttoainesäiliö    Kiinteä, 300 l

Tyhjennys:     Kyllä, sadevesityhjentyvä ja sähköpumppu

CE-luokka:     C
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Vankka rakenne, jossa rungon paksuus viisi millimetriä. 
Vakaa ja turvallinen. Terävä 19°:n V-pohja antaa hyvät 
meriominaisuudet myös kovassa merenkäynnissä. 
Erinomainen näkyvyys suurten tuulilasien ansiosta. 
Lisävarusteena saatava suojapeite on kaksiosainen ja 
kun sivut otetaan pois, jää jäljelle katto aurinkosuojalla. 
Kiinteä 150 litran polttoainesäiliö takaa suuren toimint-
asäteen. Useita sekä lukittavia että avoimia säilytystiloja 
erilaisiin tarpeisiin. Nykyaikainen rakenne polyuretaan-
itäytteisellä rungolla mahdollistaa hiljaisen käynnin ja 
kelluttaa seitsemää henkilöä vedellä täytettynä.

MASTER 571 on tyyppiluokiteltu CE-luokkaan C
(Rannikkovesistöt ja saaristo 13,9 m/s ja 2 m aallonkorkeuteen saakka)

VAKIOVARUSTEET
Ratti, hydraulinen ohjaus, 2 ovellista pulpettia, 
säilytystilaa pulpeteissa, lukittavat säilytystilat. 
Kaksi  ffshoretuolia ja tyynyllinen peräpenkki, 
kulkuvalot virtakytkimellä, pääkytkin, kaksinkertaiset 
hainevä- keulakaaret, uimatikkaat, säilytyslaatikot 
sekä keulassa että perässä, tartuntakaiteet.

MASTER 571 on suuri ja vahva täysalumiininen monikäyttövene, joka sopii 
kuljettamiseen, retkeilyyn, kalastukseen tai vesiurheiluun.

TEKNISET TIEDOT
Pituus:     5,78 m

Leveys:     2,30 m

V-kulma:     19,5°

Paino:      760 kg

Rungon paksuus pohja/kylki:  5,0/4,0 mm

Kantavuus:     525 kg/seitsemän henkilöä

Suositeltu moottori:   100 – 150 hv

Kiinteä polttoainesäiliö:   150 litraa

Tyhjennys:     Kyllä, sadevesityhjentyvä ja sähköpumppu

CE-luokka:     C
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Master 540:n sisustus koostuu kaksinkertaisesta 
ohjauspulpetista. Mukavalla kuljettajan istuimella, 
peräpenkistä sekä yhdestä istuimesta aivan keulan 
päässä. Helppoajoinen runko mahdollistaa matalat 
käyttökustannukset ja kokonaiskustannukset. Voimakas 
rakenne tekee veneestä luotettavan kaikissa sääolosu-
hteissa ja kaikkina vuodenaikoina.

MASTER 540 on tyyppiluokiteltu CE-luokkaan C
(Rannikkovesistöt ja saaristo 13,9 m/s ja 2 m aallonkorkeuteen saakka)

VAKIOVARUSTEET
Ratti, ohjauskaapeli, ohjauspulpetti suurella tuulilasilla, 
targakaari, kulkuvalot virtakytkimellä, pääkytkin, 
kaksinkertaiset hainevä-keulakaaret, tartuntakaiteet, 
keula- ja perälepuuttajat, uimatikkaat, kiinteät trimmi- 
tasot, kiinteä polttoainesäiliö (115 l), polttoainesuoda-
tin sekä alumiiniturkki.

LISÄVARUSTEET
Peräsuojapeite (ajosuojapeite), tyynysarja

MASTER 540 on todellinen käyttövene. Se nousee liukuun helposti 
ja käyttäytyy erittäin vakaasti myös suuressa aallokossa. Käytettiin venettä 
sitten nopeisiin ja turvallisiin kuljetuksiin saaristossa, työskentelyalustana 
tai vapaa-aikaan ja kalastukseen, suoriutuu se tehtävistään loistavasti. 

TEKNISET TIEDOT
Pituus:     5,57 m

Leveys:     2,12 m

V-kulma:     15,0°

Paino:      625 kg

Rungon paksuus pohja/kylki:  5,0/4,0 mm

Kantavuus:     525 kg / 7 hlö

Suositeltu moottori:   60 – 120 hv

Polttoainesäiliö:    Kiinteä, 115 l

Tyhjennys:     Kyllä, sadevesityhjentyvä ja sähköpumppu

CE-luokka:     C
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Master 521:ssä on hyvä näkyvyys suurten tuulilasien 
ansiosta. Mlisävaruteena saatava suojapeite on kaksio-
sainen ja kun sivut otetaan pois, jää jäljelle katto 
aurinkosuojalla. Kiinteä 120 litran polttoainesäiliö takaa 
suuren toimintasäteen. Useita sekä lukittavia että 
avoimia säilytystiloja erilaisiin tarpeisiin. Nykyaikainen 
rakenne polyuretaanitäytteisellä rungolla mahdollistaa 
hiljaisen käynnin ja kelluttaa kuutta henkilöä vedellä 
täytettynä. Erittäin helppoajoinen runko ja matala 0,84 
l/mpk kulutus 25 solmussa 90-hevosvoimaisella 
moottorilla.

MASTER 521 on tyyppiluokiteltu CE-luokkaan C
(Rannikkovesistöt ja saaristo 13,9 m/s ja 2 m aallonkorkeuteen saakka)

VAKIOVARUSTEET
Ratti, hydraulinen ohjaus, kaksi ovellista pulpettia,
säilytystilat pulpeteissa, lukittavat säilytystilat, 
kaksi tuolia ja pehmustettu peräpenkki, kulkuvalot 
virtakytkimellä, pääkytkin, hainevä-keulakaide, 
uimatikkaat, säilytyslaatikot kiinnitystarvikkeille 
sekä keulassa että perässä sekä tartuntakaiteet.

MASTER 521 on täysalumiininen monikäyttövene, joka soveltuu 
kalastukseen, kuljettamiseen, retkeilyyn tai vesiurheiluun. Master-luokan 
vankka rakenne. Vakaa ja turvallinen, hyvät meriominaisuudet myös 
kovemmassa merenkäynnissä. 

TEKNISET TIEDOT
Pituus:     5,20 m

Leveys:     2,10 m

V-kulma:     15,0°

Paino:      510 kg

Rungon paksuus pohja/kylki:  4,0/3,0 mm

Kantavuus:     450 kg /kuusi henkilöä

Suositeltu moottori:   50 – 100 hv

Kiinteä polttoainesäiliö:   120 litraa

Tyhjennys:     Kyllä, sadevesityhjentyvä ja sähköpumppu

CE-luokka:     C
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MASTER 510:n suuri leveys mahdollistaa painavien 
moottorien käytön ja vakauden veneeseen noustaessa. 
Kaksinkertaisten pulpettien ansiosta suojassa istumi- 
nen on mahdollista, vaikka säätila ei näyttäisikään 
parhaita puoliaan. Aivan kuten muissakin Master- 
alumiiniveneissä, kaikki yksityiskohdat on mitoitettu ja 
muotoiltu selviytymään ympärivuotisen käytön 
aiheuttamista vaatimuksista. Vahva vene niin ammatti- 
kuin vapaa-ajan käyttäjillekin.

MASTER 510 on tyyppiluokiteltu CE-luokkaan C
(Rannikkovesistöt ja saaristo 13,9 m/s ja 2 m aallonkorkeuteen saakka)

VAKIOVARUSTEET
Ratti, ohjauskaapeli, kaksinkertaiset ohjauspulpetit 
suurilla tuulilaseilla, targakaari, kulkuvalot virtakyt-
kimellä, pääkytkin, hainevä-keulakaide, uimatikkaat, 
tartuntakaiteet, kiinteät trimmitasot, keula- ja perä- 
lepuuttajat sekä alumiiniturkki.

LISÄVARUSTEET
Peräsuojapeite (ajosuojapeite), tyynysarja

MASTER 510 on nykyaikainen vene hyvillä meriominaisuuksilla. 
Se soveltuu kalastukseen, kuljettamiseen, retkeilyyn tai vesiurheiluun. 
510:n leveä rakenne tekee veneestä erittäin vakaan. 

TEKNISET TIEDOT
Pituus:     5,10 m

Leveys:      2,10 m

V-kulma:     15,0°

Paino:      490 kg

Rungon paksuus pohja/kylki:  4,0/3,0 mm

Kantavuus:     450 kg / 6 hlö

Suositeltu moottori:   50 – 100 hv

Kiinteä polttoainesäiliö:   100 l

Tyhjennys:     Kyllä, sadevesityhjentyvä ja sähköpumppu

CE-luokka:     C
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MASTER 500 on muiden Master-alumiiniveneiden 
tavoin uppoamaton. Plaanikynnys on matala, 7 solmua, 
ja se mahdollistaa suuren kierroslukualueen käytön ja 
nopeuden sovittamisen vallitseviin olosuhteisiin. 
Erittäin polttoainetehokas. Masterilla rantautuminen 
onnistuu milloin haluat, riippumatta siitä, miltä maasto 
näyttää. 

MASTER 500 on tyyppiluokiteltu CE-luokkaan C
(Rannikkovesistöt ja saaristo 13,9 m/s ja 2 m aallonkorkeuteen saakka)

VAKIOVARUSTEET
Ratti, ohjauskaapeli, ohjauspulpetti suurella tuulilasilla, 
targakaari, kulkuvalot virtakytkimellä, pääkytkin, 
hainevä-keulakaide, tartuntakaiteet, keula- ja perä- 
lepuuttajat, kiinteät trimmitasot, uimatikkaat sekä 
automaattinen tyhjennyspumppu.

LISÄVARUSTEET
Peräsuojapeite (ajosuojapeite), tyynysarja

MASTER 500 on erinomainen perhelomailuun, kalastukseen, 
metsästykseen, sukeltamiseen tai vesihiihtoon. Se on elementissään 
myös vakaana työveneenä. 

TEKNISET TIEDOT
Pituus:     5,27 m

Leveys:     1,74 m

V-kulma:     12,0°

Paino:      305 kg

Kantavuus:     375 kg / 5 hlö

Suositeltu moottori:   20 – 60 hv

Tyhjennys:     Kyllä, sadevesityhjentyvä ja sähköpumppu

CE-luokka:     C
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15°:n V-kulma perässä ja 20°:n V-kulma veneen keskio-
sassa murtavat aaltoja kuin vene olisi kokoaan suurempi. 
Nykyaikainen täysalumiinirakenne suojaavilla pohjalis-
toilla ja polyuretaanivaahtotäytteisellä rungolla, joka 
takaa hiljaisen käynnin ja kelluvuuden vedellä täytet-
tynä viisi (5) henkilöä kyydissä. Veneen suuret vapaat 
pinnat ja keulan korotetun kannen alla oleva tilava 
säilytystila tekee siitä täydelliseen urheilukalastusve-
neen. Alumiinisen ohjauspulpetin takana istut suojassa 
ja tukevan kädensijan sekä täyshitsatun reelingin ansi- 
osta pystyt saamaan tukevan otteen kaikissa tilanteis-
sa. Niitä voidaan käyttää myös kuorman turvalliseen 
sitomiseen rakennusmateriaalia tai muita tavaroita 
kuljetettaessa. Erittäin helppoajoinen runko matalalla 
0,51 l/mpk kulutuksella 25 solmussa, 40 hevos- 
voimaisella moottorilla.
 
MASTER 471 on tyyppiluokiteltu CE-luokkaan C
(Rannikkovesistöt ja saaristo 13,9 m/s ja 2 m aallonkorkeuteen saakka)

VAKIOVARUSTEET
Ratti, ohjauskaapeli, ohjauspulpetti suurella tuulilasilla, 
targakaari, kulkuvalot virtakytkimellä, pääkytkin, 
hainevä-keulakaide, tartuntakaiteet, keula- ja perä- 
lepuuttajat, kiinteät trimmitasot, uimatikkaat sekä 
automaattinen tyhjennyspumppu.

MASTER 471 on uusin Master-malliston vene. Se sopii erityisesti 
kalastukseen ja kuljetuskäyttöön, mutta myös kaikenlaiseen vesiurheiluun.  
Se on turvallinen vene kaikissa nopeuksissa.

TEKNISET TIEDOT
Pituus:     4,90 m

Leveys:     1,90 m

V-kulma:     15,0°

Paino:      330 kg

Rungon paksuus pohja/kylki:  3,0/3,0 mm

Kantavuus:     375 kg / 5 hlö

Suositeltu moottori:   40 – 60 hv

Tyhjennys:     Kyllä, sadevesityhjentyvä ja sähköpumppu

CE-luokka:     C
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Master 410 on rakennettu vahvasta alumiinista ja sen 
köli ja nousulistat ovat lisävahvistettuja, mikä tekee 
siitä erittäin kestävän ja vankan. Voimakas polyuretaa-
nilla täytetty runko vaimentaa ääntä ja tekee veneestä 
uppoamattoman. Vene kelluttaa vedellä täytettynä 
viittä (5) henkilöä. 12°:n V-kulma tekee veneestä kevyt-
soutuisen ja erittäin vakaan. MASTER 410 nousee 
helposti plaaniin 15:n hevosvoiman moottorilla kolme 
henkilöä kyydissä.

MASTER 410 on tyyppiluokiteltu CE-luokkaan D

VAKIOVARUSTEET
Ratti, ohjauskaapeli, ohjauspulpetti suurella tuulilasilla, 
pääkytkin, hainevä-keulakaide, tartuntakaiteet, keula- ja 
perälepuuttajat sekä automaattinen tyhjennyspumppu.

LISÄVARUSTEET
Peräsuojapeite (ajosuojapeite), täyssuojapeite, 
tyynysarja

MASTER 410 on leveä ja vakaa vene vapaa-ajan käyttöön, kalastukseen 
ja monipuolista venettä tarvitseville. Master 410 edustaa kestävää 
ja vankkaa Master-laatua.

TEKNISET TIEDOT
Pituus:     4,30 m

Leveys:     1,64 m

V-kulma:     12,0°

Paino:      170 kg

Rungon paksuus pohja/kylki:  3,0/2,5 mm

Kantavuus:     375 kg / 5 hlö

Suositeltu moottori:   10 – 30 hv

Tyhjennys:     Kyllä, sadevesityhjentyvä ja sähköpumppu

CE-luokka:     C
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MASTER-JÄLLEENMYYJÄSI:


