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57 Duo

2

KAAPELIT

TEKNISET TIEDOT NOPEUDET SOLMUINA

SUVI 57 Duo
Suurella taka-avotilalla, hyvillä vakiovarusteilla varustettu malli 
mökki-, kalastus- ja yhteysveneeksi saaristoon ja suuremmille järville. 
Suuri takatila toimii hyvin esim. kalastuksessa ja lisävarusteena 
saatavana olevan pöydän avulla evästauotkin hoituvat vaivatta. 
Erinomaiset ajo-ominaisuudet. Käytännössä olematon liukukynnys 
ja hyvin suuntavakaa malli. Sadevesityhjenevä. 
Laaja moottorisuositus eri käyttötarkoituksia varten. 
Tilava ja korkea kaksiosainen perähyttikuomu. Ohjauspulpettien alla 
reilut säilytystilat esim. kylmälaukulle tai kasseille. 

Vakiovarusteina mm. väliovi, verhoillut kuppipenkit, 
laminaattisarja, kölirauta ja kiinteä polttoainesäiliö.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

VARUSTEET
laminaattisarja, kiinteä väliovi, kölirauta, verhoillut kuppipenkit, 
suojahuput kuppipenkkeihin, ajovalo, akkulaatikko, hanskalokero, 
kaiteet, kuminen törmäyslista, köysi/ankkuriboxi 2 kpl, päävirta-
katkaisin, sammutin, säilytystilat 5 kpl (3 lukittavaa), tuulilasit, 
tyhjennystulppa, uimaportaat, virran ulosotto 12 v, kiinteä poltto-
ainesäiliö 70L

LISÄVARUSTEET
irroitettava pöytä (täyd.), lisälattiahela pöydälle, istuintyynysarja, 
heittokalastus-/aurinkotaso säilytyslaatikolla, aurinkotason lisäpeh-
muste, keulaportaat, lepuuttajateline, satamakuomu, kaksiosainen  
perähyttikuomu, takilapohja, uistelutarga, vapaputki 245 mm, 
vesihiihtokaari

SADEVESITYHJENEVÄT OHJAUSPULPETTIVENEET

Suurella taka-avotilalla, hyvillä vakiova-
rusteilla varustettu malli mökki-, 
kalastus- ja yhteysveneeksi 

2021-malleissa 
tehdasasenteinen 
kiinteä polttoaine-
säiliö 70 l vakio-
varusteena

PITUUS 5,70 m 

LEVEYS 2,28 m 

PAINO 520 kg 

KANTAVUUS 6 hlö 

MOOTTORISUOS.  50-80 hv 

TEHO 1 hlö 6 hlö 

50 hv 26 s 22 s

60 hv 29 s 24 s

70 hv 31 s 26 s

80 hv 33 s  28 s 

ohjauskaapelin pituus 14´ft

kaukosäätökaapelin pituus 13´ft



57 Duo Fisher
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KAAPELIT

TEKNISET TIEDOT NOPEUDET SOLMUINA

VARUSTEET
kölirauta, laminaattisarja, verhoillut kuppipenkit, suoja-
huput kuppipenkkeihin, ajovalo, akkulaatikko,kaiteet, kuminen 
törmäyslista, köysi/ankkuriboxi 2 kpl, päävirtakatkaisin, sammutin, 
lukittavat säilytystilat 3 kpl, tuulilasi, tyhjennystulppa, uimaportaat, 
virran ulosotto 12 v, kiinteä polttoainesäiliö 70L

LISÄVARUSTEET
istuintyynysarja, heittokalastus-/aurinkotaso säilytyslaatikolla, 
aurinkotason lisäpehmuste, keulaportaat, lepuuttajateline, 
satamakuomu, kaksiosainen perähyttikuomu, takilapohja,
uistelutarga, vapaputki 245 mm, vesihiihtokaari

2021-malleissa  tehdasasenteinen 
kiinteä polttoainesäiliö 70 l vakiovarusteena

SUVI 57 Duo Fisher
Suvi 57 Duo Fisher on kalastajille suunniteltu, kuomulla katettava 
tuplapulpetillinen uistelu/kalastusvene. Fisherissä on sama erin-
omainen runko ja ajo-ominaisuudet kuin perusmallin 57 Duo:ssa . 
Irrotettavat takapenkin nurkkapalat antavat entistäkin enemmän 
taka-avotilaa ja mahdollistavat helpon liikkumisen kalastuksen 
yhteydessä. Lisävarusteena monikäyttöinen suojaava kaksiosainen 
kuomu. Kaksi pitkää säilytystilaa esim. vavoille. 
Keulakansi on kiinteä ilman luukkua. Etusäilytystila käytettävissä 
etupenkin selkänojan aukosta. Keulakanteen on helppo läpipultata 
vaikka keulamoottori ”taivasankkuri”.  Keulamoottorin johdoille 
valmis putkitus keulasta välipohjan alla takatilaan. 
Keulan avotilaan on saatavana lisävarusteena irrotettava säilytyslaa-
tikko, joka toimii samalla vaikka heittokalastuksessa aputasona ja 
huvikäytössä auringonottotasona ja jopa kalasumppuna. 
Tekniset tiedot samat kuin Suvi 57 Duo mallissa.

Vakiovarusteina mm. väliovi, verhoillut kuppipenkit, 
laminaattisarja, kölirauta ja kiinteä polttoainesäiliö.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

Kalastajille suunniteltu, kuo-
mulla katettava tuplapulpetil-
linen uistelu/kalastusvene

PITUUS 5,70 m 

LEVEYS 2,28 m 

PAINO 520 kg 

KANTAVUUS 6 hlö 

MOOTTORISUOS.  50-80 hv 

TEHO 1 hlö 6 hlö 

50 hv 26 s 22 s

60 hv 29 s 24 s

70 hv 31 s 26 s

80 hv 33 s  28 s 

ohjauskaapelin pituus 14´ft

kaukosäätökaapelin pituus 13´ft

SADEVESITYHJENEVÄT OHJAUSPULPETTIVENEET



57 CC Fisher

4

KAAPELIT

TEKNISET TIEDOT NOPEUDET SOLMUINA

SUVI 57 CC Fisher
Leveällä keskipulpetilla varustettu Suvi 57 CC Fisher soveltuu 
mökkeilyyn, kalastukseen tai yhteysveneeksi kovempaankin keliin. 
Erinomaiset ajo ominaisuudet. Irrotettavat takapenkin nurkkapalat 
antavat entistäkin enemmän taka avotilaa ja mahdollistaa helpon 
liikkumisen kalastuksen yhteydessä. 2 kpl pitkiä säilytystiloja esim. 
vavoille. Keulakansi on kiinteä ilman luukkua. Etusäilytystila käytettä-
vissä etupenkin selkänojan aukosta. Keulakanteen helppo läpipulta-
ta vaikka keulamoottori ––”taivasankkuri”.  Keulamoottorin johdoille 
valmis putkitus keulasta välipohjan alla takatilaan. 
Keulan avotilaan on saatavana lisävarusteena irrotettava säilytyslaa-
tikko, joka toimii samalla vaikka heittokalastuksessa aputasona ja 
huvikäytössä auringonottotasona ja jopa kalasumppuna. Lisävarus-
teena saatavana leveän ohjauspulpetin levyinen kate suojaamaan 
kuljettajaa ja apukuljettajaa. Saatavana joko leveällä kahden istutta-
valla istuimella tai yksittäisillä kuppipenkeillä. 
Tekniset tiedot samat kuin Suvi 57 CC mallissa. 
Korvaa mallin Suvi 57 CC.  

Vakiovarusteina mm. laminaattisarja, kölirauta, verhoillut 
kuppipenkit ja kiinteä polttoainesäiliö.  

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

VARUSTEET
kölirauta, laminaattisarja, verhoillut kuppipenkit, suojahuput 
kuppipenkkeihin, ajovalo, akkulaatikko, kaiteet, kuminen törmäys-
lista, köysi/ankkuriboxi 2 kpl, päävirtakatkaisin, sammutin, lukittavat 
säilytystilat 3 kpl, tuulilasi, tyhjennystulppa, uimaportaat, 
virran ulosotto 12 v, kiinteä polttoainesäiliö 70L

LISÄVARUSTEET
istuintyynysarja, heittokalastus-/aurinkotaso säilytyslaatikolla, 
aurinkotason lisäpehmuste, keulaportaat, lepuuttajateline, satama-
kuomu, perähyttikuomu, takilapohja, uistelutarga, vapaputki 245 
mm, vesihiihtokaari

Mökkeilyyn, kalastukseen
tai yhteysveneeksi
kovempaankin keliin

2021-malleissa 
tehdasasenteinen 
kiinteä polttoaine-
säiliö 70 l vakio-
varusteena

PITUUS 5,70 m 

LEVEYS 2,28 m 

PAINO 520 kg 

KANTAVUUS 6 hlö 

MOOTTORISUOS.  50-80 hv 

TEHO 1 hlö 6 hlö 

50 hv 26 s 22 s

60 hv 29 s 24 s

70 hv 31 s 26 s

80 hv 33 s  28 s 

ohjauskaapelin pituus 18´ft

kaukosäätökaapelin pituus 18´ft

SADEVESITYHJENEVÄT OHJAUSPULPETTIVENEET
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KAAPELIT

TEKNISET TIEDOT NOPEUDET SOLMUINA

VARUSTEET
laminaattisarja, kiinteä väliovi, kölirauta, verhoillut kuppipenkit, 
suojahuput kuppipenkkeihin, ajovalo, akkulaatikko, hanskalokero, 
kaiteet, kuminen törmäyslista, köysi/ankkuriboxi 2 kpl, päävirtakat-
kaisin, sammutin, säilytystilat 4 kpl (2 lukittavaa), tuulilasit, tyhjen-
nystulppa, uimaportaat, virran ulosotto 12 v

LISÄVARUSTEET
istuintyynysarja, keulaportaat, lepuuttajateline, satamakuomu, 
kaksiosainen  perähyttikuomu, takilapohja, uistelutarga, 
vapaputki 245 mm, vesihiihtokaari

SUVI 50 Duo Fisher
Kalastajille suunniteltu, kuomulla katettava uistelu/kalastusvene. 
Fisherissä on sama erinomainen runko ja ajo-ominaisuudet kuin 50 
Duo:ssa. Lisävarusteena monikäyttöinen suojaava kaksiosainen kuo-
mu. Pitkä säilytystila esim. vavoille ja irrotettavat takapenkin nurkka-
palat lisätilaksi kalastukseen. Keulakansi kiinteä ilman luukkua. 
Etusäilytystila käytettävissä etupenkin selkänojan aukosta. Keula-
kanteen helppo läpipultata vaikka keulamoottori – ”taivasankkuri”. 
Keulamoottorin johdoille valmis putkitus keulasta välipohjan alla 
takatilaan. 
Toimii muunneltavuutensa takia hyvin myös huviveneenä. 
Testattu ja toimivaksi havaittu vaihtoehto kalastajille.

Vakiovarusteina mm. väliovi, laminaattisarja, kölirauta ja
verhoillut kuppipenkit.  

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

PITUUS 5,08 m 

LEVEYS 2,08 m 

PAINO 380 kg 

KANTAVUUS 5 hlö 

MOOTTORISUOS.  40-60 hv 

TEHO 1 hlö 2 hlö 

40 hv 27 s 26 s

50 hv 29 s 28 s

60 hv 31 s 30 s

ohjauskaapelin pituus 13´ft

kaukosäätökaapelin pituus 11´ft

SADEVESITYHJENEVÄT OHJAUSPULPETTIVENEET

Kalastajille suunniteltu, 
kuomulla katettava 
uistelu/kalastusvene.



50 Duo
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KAAPELIT

TEKNISET TIEDOT NOPEUDET SOLMUINA

SUVI 50 Duo
Suuren suosion saavuttanut  tuplapulpetillinen yhteys- ja kalavene. 
Erinomaiset ajo-ominaisuudet. Leveä, erittäin sivuvakaa malli. 
Veneen varustukseen kuuluu hyvin suojaavat tuulilasit, runsas 
kaidevarustus, 2 kpl lukittavia säilytystiloja. 
Ohjauspulpettien alla reilut säilytystilat esim. kylmälaukulle 
tai kasseille. 
Moottorisuositus max. 60 hv. 
Sadevesityhjenevä. 
Lisävarusteena saatavana uusi kaksiosainen perähyttikuomu

Vakiovarusteina mm. väliovi, laminaattisarja, kölirauta 
ja verhoillut kuppipenkit.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

VARUSTEET
laminaattisarja, kiinteä väliovi, kölirauta, verhoillut kuppipenkit, 
suojahuput kuppipenkkeihin, ajovalo, akkulaatikko, hanskalokero, 
kaiteet, kuminen törmäyslista, köysi/ankkuriboxi 2 kpl, päävirtakat-
kaisin, sammutin, säilytystilat 4 kpl (2 lukittavaa), tuulilasit, 
tyhjennystulppa, uimaportaat, virran ulosotto 12 v

LISÄVARUSTEET
istuintyynysarja, keulaportaat, lepuuttajateline, satamakuomu, 
perähyttikuomu, kaksiosainen, takilapohja, uistelutarga, 
vapaputki 245 mm, vesihiihtokaari

PITUUS 5,08 m 

LEVEYS 2,08 m 

PAINO 380 kg 

KANTAVUUS 5 hlö 

MOOTTORISUOS.  40-60 hv 

TEHO 1 hlö 2 hlö 

40 hv 27 s 26 s

50 hv 29 s 28 s

60 hv 31 s 30 s

ohjauskaapelin pituus 13´ft

kaukosäätökaapelin pituus 11´ft

Suuren suosion saavuttanut 
tuplapulpetillinen 
yhteys- ja kalavene. 

SADEVESITYHJENEVÄT OHJAUSPULPETTIVENEET
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KAAPELIT

TEKNISET TIEDOT NOPEUDET SOLMUINA

SUVI 47 Duo
Monikäyttöinen ja edullinen tuplapulpettimalli, joka soveltuu niin 
yhteysvene-, mökki- kuin kalastuskäyttöönkin ja kulkee kevyenä 
mainiosti pienemmälläkin moottoriteholla. Kasvanut takasisätila 
on tuonut tarpeellista lisätilaa takapenkillä matkustaville. Veneen 
varustukseen kuuluu mm. kaiteet, tuulilasit  ja uimaportaat. 
Ohjauspulpettien alla reilut säilytystilat esim. kylmälaukulle tai 
kasseille. 
Pitkärikiselle moottorille. 
Sadevesityhjenevä. 
Lisävarusteena saatavana uusi kaksiosainen perähyttikuomu.

Vakiovarusteina mm. väliovi, laminaattisarja, kölirauta 
ja verhoillut kuppipenkit.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

PITUUS 4,70 m 

LEVEYS 1,96 m 

PAINO 310 kg 

KANTAVUUS 4 hlö 

MOOTTORISUOS.  25-40 hv 

TEHO 1 hlö 2 hlö 

25 hv 24 s 23 s

30 hv 25 s 24 s

40 hv 28 s 27 s

ohjauskaapelin pituus 12´ft

kaukosäätökaapelin pituus 10´ft

VARUSTEET
laminaattisarja, kiinteä väliovi, kölirauta, verhoillut kuppipenkit, 
suojahuput kuppipenkkeihin, ajovalo, akkulaatikko, hanskalokero, 
kaiteet, kuminen törmäyslista, köysi/ankkuriboxi 2 kpl, päävirtakat-
kaisin, sammutin, säilytystilat 4 kpl (2 lukittavaa), tuulilasit, 
tyhjennystulppa, uimaportaat, virran ulosotto 12 v

LISÄVARUSTEET
istuintyynysarja, keulaportaat, lepuuttajateline, satamakuomu, 
perähyttikuomu, kaksiosainen, takilapohja, uistelutarga, 
vapaputki 245 mm, vesihiihtokaari

SADEVESITYHJENEVÄT OHJAUSPULPETTIVENEET

Monikäyttöinen ja 
edullinen tuplapulpettimalli
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KAAPELIT

TEKNISET TIEDOT NOPEUDET SOLMUINA

SUVI 47 Duo Fisher
Fisherissä on sama erinomainen runko ja ajo-ominaisuudet kuin 47 
Duo:ssa. Toimii muunneltavuutensa takia hyvin myös huviveneenä.
Pitkä säilytystila esim. vavoille ja irrotettavat takapenkin nurkkapalat 
lisätilaksi kalastukseen. Mittaripaneelin kokoa kasvatettu, mahtuu 
9” karttaplotteri myös upotettuna. Keulakansi kiinteä ilman luukkua. 
Etusäilytystila käytettävissä etupenkin selkänojan aukosta. Keula-
kanteen helppo läpipultata vaikka keulamoottori – ”taivasankkuri”. 
Keulamoottorin johdoille valmis putkitus keulasta välipohjan alla 
takatilaan. 
Lisävarusteena monikäyttöinen suojaava kaksiosainen kuomu.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

VARUSTEET
laminaattisarja, kiinteä väliovi, kölirauta, verhoillut kuppipenkit, 
suojahuput kuppipenkkeihin, ajovalo, akkulaatikko, hanskalokero, 
kaiteet, kuminen törmäyslista, köysi/ankkuriboxi 2 kpl, päävirtakat-
kaisin, sammutin, säilytystilat 4 kpl (2 lukittavaa), tuulilasit, 
tyhjennystulppa, uimaportaat, virran ulosotto 12 v

LISÄVARUSTEET
istuintyynysarja, keulaportaat, lepuuttajateline, satamakuomu, 
kaksiosainen  perähyttikuomu, takilapohja, uistelutarga, 
vapaputki 245 mm, vesihiihtokaari

PITUUS 4,70 m 

LEVEYS 1,96 m 

PAINO 310 kg 

KANTAVUUS 4 hlö 

MOOTTORISUOS.  25-40 hv 

TEHO 1 hlö 2 hlö 

25 hv 24 s 23 s

30 hv 25 s 24 s

40 hv 28 s 27 s

ohjauskaapelin pituus 12´ft

kaukosäätökaapelin pituus 10´ft

Kalastajille suunniteltu, kuomulla 
katettava uistelu/kalastusvene 
uuteen koko- ja hintaluokkaan

UUTUUS 2021

SADEVESITYHJENEVÄT OHJAUSPULPETTIVENEET
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KAAPELIT

TEKNISET TIEDOT NOPEUDET SOLMUINA

VARUSTEET
kölirauta, laminaattisarja, ajovalo, akkulaatikko, kaiteet, tuulilasi, 
kuminen törmäyslista, köysi/ankkuriboxi 2 kpl, päävirtakatkaisin, 
sammutin, lukittavat säilytystilat 3 kpl, tyhjennystulppa, 
uimaportaat, virran ulosotto 12 v

LISÄVARUSTEET
istuintyynysarja, satamakuomu, perähyttikuomu, keulaportaat, 
lepuuttajateline, takilapohja, uistelutarga, vapaputki 245 mm, 
vesihiintokaari

SUVI 46
Sadevesityhjenevä malli, jossa on erinomaiset ajo-ominaisuudet ja 
todella suuret säilytystilat mm. 140 cm pitkä tila esim. vapoja varten. 
Tässä moottoriveneessä on vakiona kaiteet, tuulilasi ja uimaportaat. 
Pitkärikiselle moottorille.
Moottorisuositus max. 40 hv.

Vakiovarusteena kölirauta ja laminaattisarja!

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

PITUUS 4,70 m 

LEVEYS 1,96 m 

PAINO 280 kg 

KANTAVUUS 4 hlö 

MOOTTORISUOS.  25-40 hv 

TEHO 1 hlö 2 hlö 

25 hv 24 s 23 s

30 hv 26 s 25 s

40 hv 28 s 27 s

ohjauskaapelin pituus 10´ft

kaukosäätökaapelin pituus 8´ft

Sadevesityhjenevä malli, jossa on 
erinomaiset ajo-ominaisuudet ja 
todella suuret säilytystilat 

SADEVESITYHJENEVÄT OHJAUSPULPETTIVENEET
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KAAPELIT

TEKNISET TIEDOT NOPEUDET SOLMUINA

VARUSTEET
laminaattisarja, kuskin/apukuskin penkkien tyynyt, ajovalo, akkulaa-
tikko, kaiteet, tuulilasit, kuminen törmäyslista, köysi/ankkuriboxi 
2 kpl, päävirtakatkaisin, sammutin, lukittavat säilytystilat 2 kpl, 
tyhjennystulppa, uimaportaat, kölirauta, virran ulosotto 12 v

LISÄVARUSTEET
etu- ja takaistuimen tyynysarja, satamakuomu, perähyttikuomu 
(sis. tuulisuojan), tuulisuoja ohjauspulpettien väliin, keulaportaat, 
takilapohja, uistelutarga, vapaputki 245 mm

PITUUS 4,54 m 

LEVEYS 1,71 m 

PAINO 280 kg 

KANTAVUUS 4 hlö 

MOOTTORISUOS.  25-30 hv 

TEHO 1 hlö 3 hlö  4 hlö 

25 hv 23 s 20 s

30 hv 26 s 24 s 23 s

ohjauskaapelin pituus 12´ft

kaukosäätökaapelin pituus 10´ft

Suvi 45 Duo – markkinoiden 
edullisin tuplapulpettivene 

SUVI 45 Duo
Suvin suosittujen Duo-mallien pikkusisko. Hyväksi todettu konsepti 
tuotu aivan uuteen kokoluokkaan. Näin myös hieman pienenem-
män ja  edullisemman veneen ostajat pääsevät nauttimaan tupla-
pulpettiveneen eduista ja ominaisuuksista.
45 Duo on hyvillä vakiovarusteilla varustettu malli mökki- ja kalas-
tuskäyttöön. Säilytystilaa veneessä on reilusti kokoonsa nähden. 
Myös köysi/ankkuriboxit löytyvät edestä ja takaa. Veneen maksimi 
moottorisuositus on 30 hv, jolla vauhtia tulee n. 26 solmua 1 hlö:n 
kuormalla ja n. 23 s 4 hlö:n kuormalla. 
Sadevesityhjenevä. 
Vain pitkärikiselle moottorille.

Vakiovarusteena mm. laminaattisarja ja kölirauta.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

SADEVESITYHJENEVÄT OHJAUSPULPETTIVENEET
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KAMPANJAHINTA 2021

3 950,- 4 395,-
+ paikkakuntakohtaiset toimituskulut

(ilman lisävarusteita ja
moottoria)

Kaupan päälle tuulilasi ja tuulilasin kaari 

KAAPELIT

TEKNISET TIEDOT NOPEUDET SOLMUINA

VARUSTEET
ajovalo, akkulaatikko, hankaimet, kuminen törmäyslista, köysi/ankku-
riboxi 2 kpl, lukittavat säilytystilat 2 kpl, päävirtakatkaisin, tyhjennys-
tulppa, uimaportaat, kölirauta, walk through -keski-istuin, 
virran ulosotto 12 v

LISÄVARUSTEET
istuintyynysarja, keulakaiteet, keulaportaat, peräkaide rst, satama-
kuomu, sivukaide 200 cm rst, istuinsarja synt. polyet., takilapoh-
ja, tuulilasi, tuulilasin rst-kaari, uistelutarga, vapaputki 245 mm, 
sprayhood

Suvi 4250 
Sadevesityhjenevä malli 4 henkilölle. Moottoriveneessä on reilut 
säilytystilat (mm. köysiboksit keulassa ja perässä sekä vapalaatikko 
n. 120 cm). Moottorisuositus max. 25 hv. 
Vene mökki- ja kalastuskäyttöön.Soutumahdollisuus. 
Pitkärikiselle moottorille. 
Suvi 4250-mallissa käytetään samaa erinomaista pohjamallia kuin 
Suvi 4230-mallissa. 

Kölirauta vakiovarusteena!!

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

PITUUS 4,32 m 

LEVEYS 1,70 m 

PAINO 210 kg 

KANTAVUUS 4 hlö 

MOOTTORISUOS.  20-25 hv 

TEHO 1 hlö 2 hlö 

20 hv 22 s 21 s

25 hv 25 s 24 s

ohjauskaapelin pituus 10´ft

kaukosäätökaapelin pituus 8´ft

Sadevesityhjenevä malli 
mökki- ja kalastuskäyttöön

SADEVESITYHJENEVÄT OHJAUSPULPETTIVENEET
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KAMPANJAHINTA 2021

2 950,- 3 230,-
+ paikkakuntakohtaiset toimituskulut

(ilman lisävarusteita ja
moottoria)

Kaupan päälle tuulilasi ja tuulilasin kaari 

KAAPELIT

TEKNISET TIEDOT NOPEUDET SOLMUINA

VARUSTEET
vakiovarusteet, akkulaatikko, hankaimet, kuminen törmäyslista, 
lukittava säilytystila, tyhjennystulppa, uimaportaat, kölirauta, walk 
through –keski-istuin

LISÄVARUSTEET
keulakaiteet, istuintyynysarja, peräkaide rst, satamakuomu, sivukaide 
170 cm rst, sivukaide 210 cm rst, istuinsarja synt. polyet., takilapohja, 
tuulilasi, tuulilasin rst-kaari, uistelutarga, vapaputki 245 mm

PITUUS 4,23 m 

LEVEYS 1,70 m 

PAINO 180 kg 

KANTAVUUS 4 hlö 

MOOTTORISUOS.  15-20 hv 

TEHO 1 hlö 2 hlö 

15 hv 21 s 19 s

20 hv 24 s 22 s

ohjauskaapelin pituus 9´ft

kaukosäätökaapelin pituus 7´ft

Mökki- ja kalastuskäyttöön 
soveltuva ohjauspulpettivene

Suvi 4230
Mökki- ja kalastuskäyttöön soveltuva ohjauspulpettivene. Kokoisek-
seen 4230 on vakaampi leveämmän vesilinjan ansiosta. Suositeltavin 
moottoriteho 20 hv, millä vene liukuu kolmen hengen (a` 85 kg) 
kuormalla. 
Soutumahdollisuus.  Lyhyt- tai pitkärikiselle moottorille. 
Suvi 4230 -mallissa käytetään samaa erinomaista pohjamallia 
kuin Suvi 4250 -mallissa. 
Suvi 4230 ei ole sadevesityhjenevä.

Kölirauta vakiovarusteena!

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

OHJAUSPULPETTIVENEET



MERI-PALTA cc
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KAAPELIT

TEKNISET TIEDOT NOPEUDET SOLMUINA

VARUSTEET
kölirauta, verhoiltu kuppipenkki, suojahuppu kuppipenkkiin, ajovalo, 
akkulaatikko, kuminen törmäyslista, lukittavat säilytystilat 2 kpl, 
päävirtakatkaisin, tyhjennystulppa, sammutin, uimaportaat, virran 
ulosotto 12 v

LISÄVARUSTEET
istuintyynysarja, keulakaiteet rst, keulaportaat, peräkaide rst, 
satamakuomu, perähyttikuomu, sivukaide 250 cm rst, istuinsarja 
synt. polyet., takilapohja, tuulilasi, tuulilasin rst-kaari, uistelutarga, 
vapaputki 245 mm

Meri-Palta CC 
Keskipulpetillinen, jalallisella kuljettajan istuimella varustettu sade- 
vesityhjenevä malli. Tämä moottorivene on erinomainen malli ka-
lastus- ja yhteysveneeksi saaristoon tai suuremmille järville. Reilusti 
liikkumatilaa esim. kalastukseen. Veneessä ei ole liukukynnystä käytän-
nössä ollenkaan, joten ajo eri nopeuksilla onnistuu hienosti.  Saata-
vana myös takapenkiltä ajettava versio (ilman kuppipenkkiä), jolloin 
ohjauspulpetin etupuolella on erittäin suuri avonainen lattiatila.
Moottorisuositus max. 50 hv. 
Pitkärikiselle moottorille.

Vakiovarusteina kölirauta ja keinonahkainen kuppipenkki

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

PITUUS 5,85 m 

LEVEYS 2,05 m 

PAINO 420 kg 

KANTAVUUS 5 hlö 

MOOTTORISUOS.  40-50 hv 

TEHO 1 hlö 5 hlö 

40 hv 26 s 21 s

50 hv 29 s 24 s

ohjauskaapelin pituus 16´ft

kaukosäätökaapelin pituus 15´ft

Keskipulpetillinen sadevesi-
tyhjenevä malli kalastus- ja 
yhteysveneeksi

VERKKO / KALASTUSVENEET



KALA-PALTA R 
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KAMPANJAHINTA 2021

KALA-PALTA R 3 850,- 4 380,-
(sisältää köliraudan)

KALA-PALTA MV 3 350,- 3 790,-
(sisältää köliraudan)

+ paikkakuntakohtaiset toimituskulut

KAAPELIT

TEKNISET TIEDOT NOPEUDET SOLMUINA

VARUSTEET
kölirauta, alumiininen törmäyslista, hankaimet, hiekkahartsiköli, 
irralliset puiset istuimet, lukittava säilytystila, tyhjennystulppa, 
tartuntakahva, upotetut laitahankaimet

LISÄVARUSTEET
keulakaiteet rst, peräkaide rst, satamakuomu, sivukaide 170 cm rst, 
sivukaide 200 cm rst, istuinsarja synt. polyet., takilapohja, 
tuulilasi, tuulilasin rst-kaari, uistelutarga

PITUUS 5,18 m 

LEVEYS 1,62 m 

PAINO 153 kg 

KANTAVUUS 4 hlö 

MOOTTORISUOS.  3-15 hv 

TEHO 1 hlö 2 hlö 

10 hv 17 s 16 s

15 hv 21 s 19 s

ohjauskaapelin pituus 9´ft

kaukosäätökaapelin pituus 7´ft

Verkkokalastajien
suursuosikki

Kala-Palta 
Erittäin vakaa korkealla kölillä varustettu malli. Tässä moottoriveneessä on suuri avonainen sisätila ja voimakkaasti korotettu keula, joka mah-
dollistaa kalastamisen myös kovemmalla kelillä. Voit valita perusveneen ilman ohjauspulpettia (Kala-Palta MV) tai ohjauspulpetillisen version 
(Kala-Palta R), jonka voit lisävarusteilla varustella tarpeittesi mukaan. 
Kaksi eri mallia. 
Lyhyt- tai pitkärikiselle moottorille.

VERKKO / KALASTUSVENEET



KALA-KAVERI 475

UUTUUS 2021
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KALA-PALTA R 3 850,- 4 380,-
(sisältää köliraudan)

KALA-PALTA MV 3 350,- 3 790,-
(sisältää köliraudan)

KAAPELIT

TEKNISET TIEDOT NOPEUDET SOLMUINA

VARUSTEET
kölirauta, alumiininen törmäyslista, hankaimet, etusäilytyslokero, 
hiekkahartsiköli, irrallinen puinen keski-istuin, lukittava säilytystila 
2 kpl, tyhjennystulppa, tartuntakahva, upotetut laitahankaimet

LISÄVARUSTEET
keulakaiteet rst, peräkaide rst, satamakuomu, sivukaide 100 cm rst, 
sivukaide 170 cm rst, istuinsarja synt. polyet., takilapohja, tuulilasi, 
tuulilasin rst-kaari, uistelutarga, vapaputki 245 mm

Kala-Kaveri 475
Monitoiminen sadevesityhjenevä malli mökki- ja kalastuskäyttöön. 
Veneessä on helposti kuljettava tasainen lattia, irrallinen keski-istuin 
tuo tarvittaessa lisää avotilaa. 120 cm pitkä lukittava vapa/säilytysti-
la. Keulakansi on kiinteä ilman köysiboxin luukkua. Tila on kuitenkin 
käytettävissä köysiboxina etupenkin selkänojan aukosta. Vesi pois-
tuu veneestä sen vedessä kelluessakin, esim. laiturissa. Muistat vain 
jättää pohjatulpan auki. 
Saatavana lyhyt- tai pitkärikiselle moottorille. Voit valita perusve-
neen ilman ohjauspulpettia (Kala-Kaveri 475 MV) tai ohjauspulpetil-
lisen version (Kala-Kaveri 475 R). Kölirauta vakiovarusteena! 
Korvaa nykyisen Kalakaveri-mallin, joka jää pois mallistosta.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

PITUUS 4,77 m 

LEVEYS 1,56 m 

PAINO 190 kg 

KANTAVUUS 4 hlö 

MOOTTORISUOS.  5-15 hv 

TEHO 1 hlö 2 hlö 

5 hv 7 s 5 s

10 hv 15 s 13 s

15 hv 19 s 17 s

ohjauskaapelin pituus 9´ft

kaukosäätökaapelin pituus 7´ft

Monitoiminen sadevesi
tyhjenevä malli mökki- ja 
kalastuskäyttöön 

VERKKO / KALASTUSVENEET



SOUTU-PALTA 495 
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KAMPANJAHINTA 2021

1 790,- 1 910,-
+ paikkakuntakohtaiset toimituskulut

(sisältää Yamaha M-12 sähkömoottorin)

VARUSTEET
akkulaatikko, hankaimet, hiekkahartsiköli, lakatut airot 270 cm, 
alumiininen törmäyslista, lukittavat säilytystilat 2 kpl, moottorikaivo, 
tartuntakahvat, upotetut laitahankaimet, tyhjennystulppa

LISÄVARUSTEET
satamakuomu, sivukaide 100 cm rst, istuinsarja synt. polyet.

PITUUS 4,95 m 

LEVEYS 1,54 m 

PAINO 115 kg 

KANTAVUUS 4 hlö 

MOOTTORISUOS.  4 hv 

TEHO 1 hlö 2 hlö 

4 hv 17 s 16 s

M12* 21 s 19 s

* sähköperämoottori 

Soutu-Palta 495 
Erittäin vakaa, turvallinen ja uppoamaton soutuvene suosittuun 
Palta-mallistoon, mökki- ja kalastuskäyttöön. Rungon muotoilu 
mahdollistaa paremman kulkuasennon yksinkin moottorilla ajet-
taessa.  Veneessä on kaksi lukittavaa säilytystilaa ja moottorilla ajoa 
helpottava moottorikaivo. Verkkokalastajia varten on alumiininen 
reunalista. Tämä soutuvene on suunniteltu myös sähköperämootto-
rin käyttö huomioon ottaen. 
Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

Erittäin vakaa, turvallinen ja
 uppoamaton soutuvene

Veneen takapenkin alla on 
lukittava tila akulle ja 
akkulaturille.

VERKKO / KALASTUSVENEET

TEKNISET TIEDOT NOPEUDET SOLMUINA



SOUTU-PALTA 510

SOUTU-PALTA 605
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VARUSTEET
hankaimet 1 pr, hiekkahartsiköli, irralliset puiset istuimet 2 kpl, 
alumiininen törmäyslista, lukittavat säilytystilat 2 kpl, moottorikaivo, 
tartuntakahvat, upotetut laitahankaimet, tyhjennystulppa

LISÄVARUSTEET
kölirauta, satamakuomu, sivukaide 100 cm rst, istuinsarja synt. polyet.

Soutu-Palta 605 
Suuri liukuva soutuvene 6 hengelle. Saavuttaa 12 solmun nopeuden 
10 hv:n moottorilla.  3 hankainparia + peränpitäjän hankain. Soutu-
Palta 605 soveltuu erinomaisesti myös parisoutuun, mahdollista 
soutaa jopa 5 henkilöä yhtä aikaa. Varustettu kahdella lukittavalla 
säilytystilalla. Irralliset keskipenkit, suuri avonainen sisätila. Erittäin 
sivuvakaa malli. 
Tässä kalavene kovempaankin keliin. Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

Suuri liukuva soutu-
vene 6 hengelle

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 605 m 

LEVEYS 1,54 m 

PAINO 180 kg 

KANTAVUUS 6 hlö 

MOOTTORISUOS.  4-10 hv 

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO 1 hlö 2 hlö 3 hlö 

4 hv 6 s 6 s 5 s

10 hv 12 s 13 s 11 s

VERKKO / KALASTUSVENEET

VERKKO / KALASTUSVENEET

Soutu-Palta 510 
Suuri liukuva soutuvene 5 hengelle. Varustettu kahdella lukittaval-
la säilytystilalla. Suuri liukuva soutuvene 5 hengelle. Saavuttaa 10 
solmun nopeuden 6 hv:n moottorilla. Suuri avonainen sisätila ja 
tasainen lattia. Erittäin sivuvakaa malli. 
Soutu-Palta 510 on erinomainen verkkovene, joka liukuu pienellä 
moottorilla ja kulkuasento säilyy yksinkin ajettaessa hyvänä. 
Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

VARUSTEET
hankaimet, hiekkahartsiköli, lakatut airot 270 cm, alumiininen törmä-
yslista, irrallinen puinen istuin, lukittavat säilytystilat 2 kpl, moottori-
kaivo, tartuntakahvat, upotetut laitahankaimet, tyhjennystulppa

LISÄVARUSTEET
kölirauta, satamakuomu, sivukaide 100 cm rst, istuinsarja synt. polyet.

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 510 m 

LEVEYS 1,63 m 

PAINO 135 kg 

KANTAVUUS 5 hlö 

MOOTTORISUOS.  4-6 hv 

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO 1 hlö 2 hlö 

4 hv 7 s 6 s

6 hv 10 s 9 s

Suuri liukuva soutu-
vene 5 hengelle



TEKNISET TIEDOT NOPEUDET SOLMUINA450
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VARUSTEET
hankaimet, hiekkahartsiköli, lakatut airot 270 cm, kuminen 
törmäyslista, lukittavat säilytystilat 2 kpl, tyhjennystulppa, äyskäri

LISÄVARUSTEET
sivukaiteet 100 cm rst, istuinsarja synt. polyet., satamakuomu,
peräkaide

Sadevesityhjenevä 
soutu-moottorivene 
mökki- ja kalastuskäyttöön.

SUVI 450
Sadevesityhjenevä soutu-moottorivene mökki- ja kalastuskäyttöön. 
Venettä on helppo säilyttää vaikka laiturissa kellumassa 
sadevesityhjennyksen ansiosta. 
Veneessä on saman rungon ansiosta hyväksi havaitut 
ajo-ominaisuudet kuten Suvi 444-mallissa. 
Irrotettava keskipenkki helpottaa veneessä liikkumista ja 
pitkien tavaroiden kuljettamista. 
Kaksi lukittavaa säilytystilaa. 
Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

PITUUS 4,44 m 

LEVEYS 1,50 m 

PAINO 140 kg 

KANTAVUUS 4 hlö 

MOOTTORISUOS.  4-10 hv 

TEHO 1 hlö 3 hlö 

6 hv 12 s 7 s

9,9 hv 18 s 12 s

SADEVESITYHJENEVÄT SOUTU-MOOTTORIVENEET



444

SUVI 444
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KAMPANJAHINTA 2021

1 990,- 2 190,-
+ paikkakuntakohtaiset toimituskulut

(sisältää airot)

PITUUS 4,44 m 

LEVEYS 1,50 m 

PAINO 115 kg 

KANTAVUUS 4 hlö 

MOOTTORISUOS.  4-10 hv 

TEHO 1 hlö 3 hlö 

6 hv 13 s 8 s

9,9 hv 19 s 13 s

Vesilinjaltaan leveämpi ja kantavampi soutu-moottorivenemalli 
mökki- ja kalastuskäyttöön. Kaudelle 2016 tehdyn uuden pohjan-
muotoilun ja leveämmän vesilinjan ansiosta maksimi moottorisuo-
situs kasvoi 10 hevosvoimaan. Vene on edeltäjäänsä liukuvampi ja 
saavuttaa jopa 19 solmun nopeuden yhden hengen kuormalla ja 
kahdella henkilölläkin vielä 18 solmua. Suositeltavin moottoriteho 
4-10 hv.
Soutuominaisuudet ovat ennallaan ja vene toimii mukavasti 
myös airoilla. Kaksi lukittavaa säilytystilaa. 
Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

Vesilinjaltaan leveämpi ja kanta-
vampi soutu-moottorivenemalli 
mökki- ja kalastuskäyttöön

VARUSTEET
hankaimet, hiekkahartsiköli, lakatut airot 270 cm, kuminen 
törmäyslista, lukittavat säilytystilat 2 kpl, tyhjennystulppa

LISÄVARUSTEET
sivukaiteet 100 cm rst, istuinsarja synt. polyet., 
satamakuomu

SOUTU-MOOTTORIVENEET

TEKNISET TIEDOT NOPEUDET SOLMUINA



495 ”terva”
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SUVI 495 ”terva”
Toimii pohjamuotoilunsa ansiosta myös moottorilla. 
Soutuominaisuudet ovat säilyneet erinomaisina ja sivuvakavuuskin 
on parantunut entisestään. 
Suvi 495 ”terva” on erittäin vakaa ja uppoamaton soutuvene mökki- 
ja kalastuskäyttöön. Veneessä on lukittava säilytystila, reunalista ja 
moottorilla ajoa helpottava moottorikaivo. 
Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

Vanhan puuveneen väriset ”terva” -soutuveneet ovat vaihtoehto vaaleille veneille. 
Sopivat väritykseltään erinomaisesti suomalaiseen mökkimaisemaan. 
Veneissä vakiona tervatut/pintakäsitellyt käyrälapaiset airot.

Ripaus wanhan ajan tunnelmaa
...ja lasikuituveneen helppohoitoisuutta

SOUTUVENEET

VARUSTEET
hankaimet, hiekkahartsiköli, tervatut airot 270 cm, kuminen 
törmäyslista, lukittavat säilytystilat 2 kpl, tyhjennystulppa

LISÄVARUSTEET
sivukaiteet 100 cm rst, istuinsarja synt. polyet., satamakuomu

TEKNISET TIEDOT

NOPEUDET SOLMUINA

PITUUS 4,95 m

LEVEYS 1,54 m

PAINO 103 kg

KANTAVUUS 4

MOOTTORISUOS.  2,5-4 hv 

TEHO 1 hlö 2 hlö 

4 hv 6 s 8 s



460 ”terva”

420 ”terva”
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SUVI 460 ”terva”
Toimii pohjamuotoilunsa ansiosta myös moottorilla. Soutuominai-
suudet ovat säilyneet erinomaisina ja sivuvakavuuskin on parantu-
nut entisestään. Turvallinen, uppoamaton vene mökki- ja kalastus-
käyttöön. Vakiovarusteena moottorikaivo ja reunalista. Lukittava 
säilytystila keski-istuimessa. 
Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

SUVI 420 ”terva”
Kevyempi savolaismallinen soutuvene 
mökki- ja kalastuskäyttöön. Turvallinen, uppoamaton, 
hiekkahartsikölillä varustettu malli. 
Erittäin kevyt soutaa. 
Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 4,18 m

LEVEYS 1,41 m

PAINO 75 kg

KANTAVUUS 3

MOOTTORISUOS.  2,5 hv 

VARUSTEET
hankaimet, hiekkahartsiköli, tervatut airot 240 cm, kuminen 
törmäyslista, lukittava säilytystila, moottorikaivo

LISÄVARUSTEET
sivukaiteet 100 cm rst, istuinsarja synt. polyet.

SOUTUVENEET

TEKNISET TIEDOT

NOPEUDET SOLMUINA

PITUUS 4,60 m

LEVEYS 1,41 m

PAINO 85 kg

KANTAVUUS 3

MOOTTORISUOS.  2,5 hv 

TEHO 1 hlö 2 hlö 

2,5 hv 5 s 5 s

VARUSTEET
hankaimet, hiekkahartsiköli, tervatut airot 240 cm, kuminen 
törmäyslista, lukittava säilytystila, moottorikaivo

LISÄVARUSTEET
sivukaiteet 100 cm rst, istuinsarja synt. polyet., satamakuomu

SOUTUVENEET



495
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Soutuweneiden historiaaENNEN

Yhä useammassa soutuve-
neessä halutaan nykyisin 
käyttää myös pientä (2-4 hv) 
perämoottoria. Ongelmana 
on kuitenkin ollut ajaminen 
tälläisellä veneellä yksin. 
Keula pyrkii nousemaan 
ja vesi tulvii takaistuimelle 
oheisessa kuvasarjassa 
näkyvin seurauksin.

Pohjamuotoilun ansiosta SUVI 460 SVM ja SUVI 495 SVM mallit toimivat myös moottorilla. 
Soutuominaisuudet ovat säilyneet erinomaisina ja sivuvakavuuskin on parantunut 
entisestään. Kysymyksessä on todella mielenkiintoinen muutos,  joka tuo soutuveneisiin 
kauan kaivatun parannuksen.

NYT

ONKO SINULLEKIN KÄYNYT JOSKUS.........NÄIN?

SUVI 495
Erittäin vakaa, turvallinen ja uppoamaton soutuvene mökki- 
ja kalastuskäyttöön. Rungon muotoilu takaa paremmat 
ajo-ominaisuudet moottoria käytettäessä. 
Veneessä on lukittava säilytystila ja moottorilla ajoa 
helpottava moottorikaivo. 
Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

SOUTUVENEET

VARUSTEET
hankaimet, hiekkahartsiköli, lakatut airot 270 cm, kuminen törmäyslista, 
lukittava säilytystila, moottorikaivo

LISÄVARUSTEET
sivukaiteet 100 cm rst, istuinsarja synt. polyet.

TEKNISET TIEDOT

NOPEUDET SOLMUINA

PITUUS 4,95 m

LEVEYS 1,54 m

PAINO 103 kg

KANTAVUUS 4

MOOTTORISUOS.  2,5-4 hv

 TEHO 1 hlö 2 hlö

 4 hv 6 s  8 s



465
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SUVI 465
Sadevesityhjenevä soutuvene.

Onko soutuveneen säilytys ongelmallista tai et muuten vaan 
haluaisi joka kerta käytön jälkeen vetää sitä maihin? Suvi 465 
mallissa vesi poistuu veneestä sen vedessä kelluessakin.  
Muistat vain jättää pohjatulpan auki.
Monikäyttöinen soutuvene pikkumoottorille tai vaikka parisou-
tuunkin. Vene suunniteltu myös sähköperämoottorin käyttöä 
ajatellen.
Akkulaatikko vakiona.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

VARUSTEET
hankaimet, irroitettava keskipenkki, hiekkahartsiköli, lakatut airot 
240 cm, kuminen törmäyslista, lukittava säilytystila, moottorikaivo, 
tyhjennystulppa, äyskäri

LISÄVARUSTEET
satamakuomu, sivukaide 100 cm rst, istuinsarja synt. polyet.

Monikäyttöinen soutuvene
pikkumoottorille tai
vaikka parisoutuunkin. 

TEKNISET TIEDOT

NOPEUDET SOLMUINA

PITUUS 4,65 m

LEVEYS 1,42 m

PAINO 110 kg

KANTAVUUS 3

MOOTTORISUOS.  3,5 hv 

 TEHO 1 hlö 3 hlö

 2,5 hv 5 s  5 s

SADEVESITYHJENEVÄ SOUTUVENE



460

420 SOUTUVENEET
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KAMPANJAHINTA 2021

1 080,- 1 235,-
+ paikkakuntakohtaiset toimituskulut
(sisältää airot)

Suvi 460 on perinteinen, hiekkahartsikölillä varustettu savolaismal-
linen soutuvene, jossa on lukittava säilytystila. Turvallinen, uppoa-
maton vene mökki- ja kalastuskäyttöön. Rungon muotoilu takaa 
paremmat ajo-ominaisuudet moottoria käytettäessä. 
Tämä Suvi on kevyt soutaa vaikka pitempiäkin 
matkoja. Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

Suvi 420 on kevyempi savolaismallinen soutuvene mökki- ja kalas-
tuskäyttöön. Turvallinen, uppoamaton, hiekkahartsikölillä 
varustettu malli. 
Erittäin kevyt soutaa. Lyhytrikiselle moottorille. 
Keveytensä ansiosta sähköperämoottori 
on hyvä vaihtoehto moottoriksi.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

VARUSTEET
hankaimet, tyhjennystulppa, hiekkahartsiköli, lakatut airot 240 cm, 
kuminen törmäyslista, lukittava säilytystila, moottorikaivo, 
tyhjennystulppa

LISÄVARUSTEET
satamakuomu, sivukaide 100 cm rst, istuinsarja synt. polyet.

VARUSTEET
hankaimet,  tyhjennystulppa, hiekkahartsiköli, lakatut airot 240 cm, 
kuminen törmäyslista, tyhjennystulppa

LISÄVARUSTEET
sivukaide 100 cm rst, istuinsarja synt. polyet.

TEKNISET TIEDOT

NOPEUDET SOLMUINA

PITUUS 4,60 m

LEVEYS 1,41 m

PAINO 85 kg

KANTAVUUS 3

MOOTTORISUOS.  2,5 hv

 TEHO 1 hlö 3 hlö

 2,5 hv 5 s  5 s

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 4,18 m

LEVEYS 1,41 m

PAINO 75 kg

KANTAVUUS 3

MOOTTORISUOS.  2,5 hv 

SOUTUVENEET
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52

48

42

Suvi ”KELO” -veneet ovat monikäyttöisiä kölillisiä mökkiveneitä.

Ne ovat kevyitä soutaa ja toimivat hyvin myös moottorilla. 
Veneet valmistetaan uusilla erittäin hyvin luontoon sopivilla väreillä.
2-kuorirakenteisessa veneessä kelluntatilassa kuorien välissä on ilmaa.  

Sisäpohja ja istuinalueet on liukukarhennettu. Kaksi lukittavaa säilytystilaa, joista keski-
istuin toimii myös irrotettavana säilytyslaatikkona. Vakiona veneessä olevat airot ovat 
käyrälapaiset ja veneen ”kelo-väritykseen” sopivat harmaat. 

VARUSTEET
hankaimet, hiekkahartsiköli, lakatut airot 270 cm, kuminen 
törmäyslista, lukitt.ava/irrotettava säilytystila, tyhjennystulppa

LISÄVARUSTEET
satamakuomu, sivukaide 100 cm rst

VARUSTEET
hankaimet, hiekkahartsiköli, lakatut airot 270 cm, kuminen 
törmäyslista, lukitt.ava/irrotettava säilytystila, tyhjennystulppa

LISÄVARUSTEET
satamakuomu, sivukaide 100 cm rst

VARUSTEET
hankaimet, hiekkahartsiköli, lakatut airot 240 cm, kuminen 
törmäyslista, lukittava/irrotettava säilytystila, tyhjennystulppa

LISÄVARUSTEET
satamakuomu, sivukaide 100 cm rst

Monikäyttöinen iso kölillinen mökkivene, joka on kokoonsa nähden ke-
vyt soutaa ja toimii hyvin myös moottorilla. Veneet valmistetaan uusilla 
erittäin hyvin luontoon sopivilla väreillä. 52 ”kelon” moottorisuositus on 
max. 5 hv.  Lyhytrikiselle moottorille. Suvi 52 ”kelo” on tyyppihyväksytty  
erittäin tiukan, vuonna 2017 voimaan astuneen huvivenedirektiivin 
mukaisesti  4 hengelle.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

Monikäyttöinen kölillinen mökkivene, joka on kokoonsa nähden 
kevyt soutaa ja toimii hyvin myös moottorilla. 
Veneet valmistetaan erittäin hyvin luontoon sopivilla väreillä.
48 ”kelon” moottorisuositus on max. 4 hv.  Lyhytrikiselle moottorille.
Suvi 48 ”kelo” on tyyppihyväksytty  erittäin tiukan, vuonna 2017 
voimaan astuneen huvivenedirektiivin mukaisesti 4 hengelle.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

Kölillinen savolaismallinen soutuvene mökki- ja kalastuskäyttöön, 
joka on kevyt soutaa ja toimii myös moottorilla. Veneet valmiste-
taan uusilla erittäin hyvin luontoon sopivilla väreillä. 42 ”kelon” 
moottorisuositus on max. 2,5 hv. 
Lyhytrikiselle moottorille.
Suvi 42 ”kelo on tyyppihyväksytty  erittäin tiukan, vuonna 2017 
voimaan astuneen huvivenedirektiivin mukaisesti   3 hengelle.

CE-hyväksytty / VTT / Eurofins.

SOUTUVENEET

SOUTUVENEET

SOUTUVENEET

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 5,20 m

LEVEYS 1,48 m

PAINO 140 kg

KANTAVUUS 4

MOOTTORISUOS.  5 hv

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO 1 hlö 2 hlö 4 hlö

5 hv 7 s  8 s 6 s

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 4,80 m

LEVEYS 1,48 m

PAINO 115 kg

KANTAVUUS 4

MOOTTORISUOS.  4 hv

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO 1 hlö 2 hlö 3 hlö

4 hv 6 s  7 s 5 s

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 4,20 m

LEVEYS 1,40 m

PAINO 106 kg

KANTAVUUS 3

MOOTTORISUOS.  2,5 hv

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO 1 hlö 2 hlö 3 hlö

2,5 hv 5 s  5 s 4 s
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KAKSIOSAISET AJOKUOMUT

SATAMAKUOMUT

Venemalleihin:  47 Duo, 50 Duo ja 57 Duo

SUVI varustepaketti Keulakaiteet rst

Kaiteet  200 cm rst

Tuulilasin kaari rst

Tuulilasi

Peräkaide rst

LISÄVARUSTEET

Sadevesityhjennys tarkoittaa sitä, että veneeseen satava vesi poistuu veneestä automaatti-
sesti silloin, kun vene kelluu vedessä ja se on varustettu maksimimoottorilla, täydellä 
polttoainesäiliöllä, akulla ja veneeseen kuuluvilla varusteilla ilman henkilökuormaa. 
Vesi poistuu jättämällä veneen pohjatulppa auki.

KUVASSA SUVI 50 Duo kelluu vedessä ilman pohjatulppaa. Kuvan vene on varustettu 110 kg 
painavalla moottorilla ja täydellä polttoainesäiliöllä ja 70 Ah:n akulla. Vesi pysyy pohjatulpan 
syvennyksessä, joten veneeseen satava vesi poistuu tulpan reiän kautta.

MITÄ TARKOITTAA SADEVESITYHJENNYS?
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Leputtaja-
teline

Juomapullo-
teline

ISTUINSARJA SYNTEETTINEN POLYET.

TYYNYSARJAT

VESIHIIHTOKAARI

TELINEET

SPRAYHOOD KEULAPORTAAT

LISÄVARUSTEET
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SUOSITUSVÄHITTÄISHINNASTO  2021

MV  = ilman ohjauspulpettia

R  = ohjauspulpetti

DUO  = kahdella pulpetilla

CC = keskipulpetti

L/P  = tilauksesta lyhyt tai pitkärikiselle koneelle

Suvi 420 (sis.airot ja reunalistan) 1 235.00
KAMPANJAHINTA 2021            1080.00     
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  160.00    
– kaiteet 100 cm rst  138.00  
SUVI 460 (sis.airot) 1590.00
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  170.00    
– sivukaiteet 100 cm rst  138.00    
– satamakuomu, vihreä  348.00    
SUVI 465 (sis.airot)  1 795.00
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  149.00    
– sivukaiteet 100 cm rst  138.00    
– satamakuomu, vihreä 348.00    
SUVI 495 (sis.airot) 1 695.00
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  170.00    
– satamakuomu, vihreä  359.00    
– sivukaiteet 100 cm rst  138.00    
SUVI 420 ”TERVA”   1 275.00
(sis. tervatut airot ja reunalistan)
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm) 160.00    
– sivukaiteet 100 cm rst  138.00    
SUVI 460 ”TERVA” (sis. tervatut airot)  1 670.00
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  170.00    
– sivukaiteet 100 cm rst  138.00    
– satamakuomu, vihreä  348.00    
SUVI 465 ”TERVA”  (sis. tervatut airot)  1 890.00
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  149.00    
– sivukaiteet 100 cm rst  138.00    
– satamakuomu, vihreä 348.00    
SUVI 495 ”TERVA” (sis. tervatut airot)  1 780.00
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  170.00    
– satamakuomu, vihreä  359.00   
– sivukaiteet 100 cm rst  138.00    
SUVI 42 ”KELO” (sis. harmaat airot) 1 750.00 
– sivukaiteet 100 cm rst  138.00    
– satamakuomu, vihreä  338.00    
SUVI 48 ”KELO”  (sis. harmaat airot)   1 995.00
– sivukaiteet 100 cm rst  138.00    
– satamakuomu, vihreä  370.00    
SUVI 52 ”KELO” (sis. harmaat airot) 2 510.00 
– sivukaiteet 100 cm rst  138.00    
– satamakuomu, vihreä  380.00      
SUVI 444  (sisältää airot) 2 190.00
KAMPANJAHINTA 2021 1 990.00
– satamakuomu 348.00    
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  181.00    
– sivukaiteet 100 cm rst  138.00    
– peräkaide rst  316.00
SUVI 450  (sisältää airot)  2 410.00
– satamakuomu, vihreä 348.00    
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)   139.00    
– sivukaiteet 100 cm rst  138.00    
– peräkaide rst  316.00
SUVI 4230 R    L/P 3 230.00
KAMPANJAHINTA 2021 
(sis. kölirauta, TL+TL-kaari) 2 950.00
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  231.00
– istuintyynysarja  415.00    
– sivukaiteet 170 cm rst  257.00        
– sivukaiteet 210 cm rst  434.00
– keulakaiteet rst  293.00
– tuulilasi  288.00    
– tuulilasinkaari rst  304.00    
– peräkaide rst  359.00    
– satamakuomu  396.00    
– Sprayhood-kate   357.00
SUVI 4250 4 395.00
KAMPANJAHINTA 2021 
(sis. kölirauta, TL+TL-kaari) 3950.00      
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  256.00
– istuintyynysarja   498.00    
– sivukaiteet 200 cm rst  262.00    
– keulakaiteet rst  293.00    
– tuulilasi  288.00    
– tuulilasin kaari rst 304.00    
– peräkaide rst  358.00    
– satamakuomu  395.00
– Sprayhood-kate     357.00  
– uistelutarga rst 1500 mm  497.00    
– keulaportaat  236.00    

SUVI 45 DUO 6 690.00
(sis. köliraudan + laminaattisarjan)
– istuintyynysarja   488.00    
– perähyttikuomu  959.00    
– satamakuomu  405.00    
– tuulisuoja ohj. pulpettien väliin  106.00    
– uistelutarga 1500 mm rst  497.00      
– keulaportaat  236.00    
– vapaputki kääntyvä 245 mm rst 42.00
SUVI 46 (sis. köliraudan + laminaattisarjan) 7 950.00
– istuintyynysarja    570.00    
– perähyttikuomu  913.00    
– satamakuomu  413.00    
– uistelutarga 1700 mm rst  507.00    
– keulaportaat  236.00    
SUVI 47 DUO (sis. köliraudan + välioven
+ laminaattisarjan) 8 795.00
– istuintyynysarja   500.00    
– perähyttikuomu   978.00    
– satamakuomu  405.00    
– keulaportaat  236.00    

SUVI 47 DUO FISHER  UUTUUS 9075.00
– istuintyynysarja   520.00    
– satamakuomu (kaareton)  405.00    
– perähyttikuomu   978.00
– keulaportaat  236.00 
– vesihiihtokaari 47 Duo/46 337.00
– lepuuttajateline (kaidekiinnitys) 109.00
– uistelutarga 47 Duo rst 641.00
    (sis. sivukaiteet uistelutargalle 2 kpl)   
SUVI 50 DUO (sis. köliraudan + välioven  
+ laminaattisarjan) 10 120.00 
– istuintyynysarja   510.00    
– satamakuomu (kaareton)  426.00    
– perähyttikuomu   1007.00
– keulaportaat  236.00    
– vesihiihtokaari 5050/5080/50 337.00    

SUVI 50 DUO FISHER 10 420.00
(sis. köliraudan + välioven + laminaattisarjan)    
– satamakuomu (kaareton)  426.00    
– istuintyynysarja                          530.00    
– perähyttikuomu  1007.00
– uistelutarga 50 Duo rst  652.00
    (sis. sivukaiteet uistelutargalle 2 kpl)      
– keulaportaat  236.00    
– vesihiihtokaari 5700/5750/57  337.00    

SUVI 57 CC FISHER   12 490.00
(sis. köliraudan + laminaattisarjan) 
Kiinteä polttoainesäiliö vakiona
– istuintyynysarja vm -20   610.00    
– satamakuomu (kaareton malli)  511.00    
– perähyttikuomu  1134.00      
– keulaportaat  236.00
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)    265.00
– heittokalastus-/aurinkotaso     602.00
– aurinkotason lisäpehmuste     152.00
– aurinkotas. synt. polyet. pehm.     81.00
– uistelutarga 57 Duo/cc rst  662.00
   (sis. sivukaiteet uistelutargalle 2 kpl)    
– vesihiihtokaari 5700/5750/57  337.00
– Sprayhood-kate     459.00 
SUVI 57 DUO FISHER   12 720.00
(sis. köliraudan + laminaattisarjan) 
Kiinteä polttoainesäiliö vakiona
– istuintyynysarja  vm -20 610.00
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)     265.00
– heittokalastus-/aurinkotaso     602.00
– aurinkotason lisäpehmuste     152.00
– aurinkotas. synt. polyet. pehm.     81.00
– perähyttikuomu vm -18 1140.00    
– satamakuomu  (kaareton)  511.00    
– uistelutarga 57 Duo/cc rst  662.00
    (sis. sivukaiteet uistelutargalle 2 kpl)        
– keulaportaat  236.00    
– vesihiihtokaari 5700/5750/57  337.00
– irrotettava pöytä (täyd.)  292.00
– lisälattiahela pöydälle  55.00

SUVI 57 DUO (sis. köliraudan + välioven 
+ laminaattisarjan) 12 420.00
Kiinteä polttoainesäiliö vakiona
– istuintyynysarja vm -18  600.00

– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)     265.00
– heittokalastus-/aurinkotaso     602.00
– aurinkotason lisäpehmuste     152.00
– aurinkotas. synt. polyet. pehm.     81.00
– satamakuomu (kaareton malli)  511.00    
– perähyttikuomu vm -18  1140.00    
– keulaportaat  236.00    
– irrotettava pöytä (täyd.)  292.00    
– lisälattiahela pöydälle  55.00
– uistelutarga 57 Duo rst   649.00
    (sis. sivukaiteet uistelutargalle 2 kpl)    
– vesihiihtokaari 5700/5750/57  337.00    
SOUTU-PALTA 495 (sisältää airot) 1 910.00
KAMPANJAHINTA 2021  1 790.00
(sisältää Yamaha M-12 sähkömoottorin)       
– sivukaiteet 100 cm rst  138.00    
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  170.00    
– satamakuomu, vihreä  359.00    
SOUTU-PALTA 510 (sisältää airot)   2 440.00
– sivukaiteet 100 cm rst  138.00    
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  170.00    
– satamakuomu, vihreä  374.00    
– kölirauta 30 mm asennettuna  351.00    
SOUTU-PALTA 605 3 295.00
– sivukaiteet 100 cm rst  138.00    
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm) 170.00    
– satamakuomu  463.00    
– kölirauta 20 mm asennettuna  321.00    
KALA-KAVERI  475 MV L/P 3 680.00
(sis. köliraudan)
KALA-KAVERI  475 R L/P 4 260.00
UUTUUS 2021 (sisältää köliraudan)
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  245.00    
– sivukaiteet 170 cm rst  257.00    
– tuulilasi vm 14-  288.00    
– tuulilasinkaari rst vm 14-  304.00    
– keulakaiteet rst  293.00    
– peräkaide rst  338.00    
– satamakuomu vihreä 374.00
 – uistelutarga 1300 mm rst  489.00 
– Sprayhood-kate   357.00     
KALA-PALTA MV  L/P (sis. köliraudan) 3 790.00
KAMPANJAHINTA 2021            3350.00     
KALA-PALTA R  L/P (sis. köliraudan) 4 380.00
KAMPANJAHINTA 2021            3850.00     
– satamakuomu vihreä  470.00    
– sivukaiteet 170 cm rst  257.00    
– sivukaiteet 200 cm rst  262.00    
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  170.00    
– tuulilasi vm -14  288.00    
– tuulilasinkaari rst vm -14  304.00    
– keulakaiteet rst  293.00    
– peräkaide rst  338.00    
– uistelutarga 1300 mm rst 489.00 
– Sprayhood-kate    357.00     
MERI-PALTA CC (sisältää köliraudan) 9 790.00
– tuulilasi  288.00    
– tuulilasin rst- kaari  304.00    
– sivukaiteet 250 cm rst  273.00    
– keulakaiteet rst  293.00    
– peräkaide rst  406.00    
– istuintyynysarja  591.00    
– perähyttikuomu  1 066.00
– uistelutarga rst 1700 mm 497.00
– satamakuomu  573.00    
– keulaportaat  236.00
– Sprayhood-kate  UUTUUS   357.00  

SUVI-VENEET OY
Taitajantie 2
FI-57210 Savonlinna

Puh./Tel. +358 (0)15 165 005
 
e-mail:	 suvi@suvi-veneet.fi

MUUT LISÄVARUSTEET: 
sopivat kaikkiin Suvi- ja Palta malleihin
– vapaputki kääntyvä 245 mm rst 42.00
– takilapohja 68.00
– tölkkiteline (kaidekiinnitys) 42.00
– painorasia (kaidekiinnitys) 47.00
– viehe / laukuriteline rst 47.00
– SUVI-varustepaketti 260.00
– leputtajateline 107.00
– kaide 40 rst (kpl)  59.00    
– kaide 60 rst (kpl)  65.00    
– kaide 80 rst (kpl)  71.00

www.suvi-veneet.fi


