
Förnyad favoritmodell
År 2016 lanserade Terhi-båtarna sin första Bow Rider-modell, Terhi 475 BR. 
Båten blev redan samma år Finlands populäraste båtpaket. Inför säsongen 2020 
har Terhi förnyat denna favoritmodell för att ännu bättre besvara de behov 
dagens båtägare har. Terhi lanserar två nya modeller 480 BR och 480 Sport, som 
fi nns till påseende i februari på Helsingfors Vene 20 Båt mässan. 

480 BR
Nya 480 BR är en fräsch vit Bow Rider med 
elegant grå interiör. Båtens skyddande vindruta 
garanterar en god sikt då den är designad utan 
vindruteramar. Till båtens standardutrustning hör 
en mellandörr som tillsammans med vindrutan ger 
ett välskyddat utrymme i aktern. Till 480 BR finns 
att få ett akterkapell som skyddar passagerarna 
från stänk och regn. Kapellet kan  enkelt vikas un-
dan i kapellgaraget som finns bakom akterbänken.

480 Sport
480 Sport utstrålar en stämning från tidigare 
decennier med dagens teknik och köregenskaper. 
Båtens strömlinjeformade låga vindruta möjlig-
gör en god sikt åt alla håll. Terhi-båtarnas tåliga 
sandwichkonstruktion i kombination med en 60 
hk:s utombordare garanterar utöver stämningen, 
även fina åkturer.

Mångsidiga nyheter med omfattande utrustning
I 480 modellerna har man fäst uppmärksamhet vid säkerheten och mångsidigheten. Vid planeringen 
av modellerna har man beaktat flexibilitet, körergonomi och användarvänlighet. Till båtarnas standard-
utrustning hör bland annat två fristående komfortsäten, knapar, rikligt med förvaringsutrymmen samt 
mellandörr mellan styrpulpeterna. De två pulpeterna tillsammans med tillhörande mellandörr ger ett 
välskyddat utrymme i aktern för upp till fem vuxna. Vid pulpeterna finns ett 12V eluttag och på instru-
mentpanelen finns plats för en 9” kartplotter. Till fören finns att få ett soldäck som även lämpar sig som 
kastdäck för spinnfiske.
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TERHI 480 BR / 480 SPORT

Längd 4,80 m

Bredd 1,85 m

Vikt 390 kg (utan motor)

Bärkapacitet 795 kg

Antal personer 5

Motorrekommendation 40–60 hk

Standardutrustning

Mellandörr, ankar-/replåda i fören och aktern, extra stark ABS-treskals-
konstruktion, fotstöd till förare och kartläsare, helstoppad komfortstol 
till förare och kartläsare (inkl. skyddshuva), kartlåda + lock, babordssida, 
knapar i fören och aktern, polerade, höga fribord, jämn durk med an-
ti-slip tejp, beredskap för navigationsljus, relingslist i gummi, kapellgara-
ge, förvaringsutrymmen i fören, aktern och inuti pulpeterna, mugghålla-
re, styranordning/pulpeter, regnvattenlänsande, skumsläckare, elektrisk 
länspump, teleskoppaddel, Terhi-öskar, vindruta, badstege, osänkbar 
konstruktion, 12V eluttag

Rikligt med förvaringsutrymmen
Det finns gott om förvaringsutrymmen i både 480 BR och 480 Sport-modellerna. I pulpeterna finns 
förvaringsplats för mindre saker samt för dricksflaska. Därtill har pulpeterna två låsbara handskfack. 
I fören finns ett stort förvaringsutrymme under förtoften samt plats för ankare och tampar. I aktern 
finns förutom kapellgaraget ett rymligt stuvutrymme under akterbänken samt två lådor för tampar. Alla 
stuvutrymmen, förutom replådorna, är möjliga att låsa.

Osänkbar konstruktion
Terhi 480-modellernas skrov har tillverkats av ABS-plast. Den lättskötta ABS-plasten är ett hållbart 
och slagtåligt material som i kombination med, den för Terhi-båtarna bekanta, dubbelskrovsstrukturen 
gör båten osänkbar. Tomrummet mellan skroven fylls tätt med ett polyuretanskum som inte tar åt sig 
vatten. 480 modellerna är stadiga och utrustade med höga fribord, en jämn durk och ett stort öppet 
utrymme i fören som lämpar sig utmärkt för transport av last och väskor. För ökad säkerhet ombord har 
båten försetts med stadiga räcken och halkskyddstejp.
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TerhiTec Oy i Rimito har tillverkat Terhi-båtar sedan år 1972. Terhi-båtar har under årens lopp redan gjorts i över 230 000 exemplar. 

TerhiTec Oy är en del av den år 1905 grundade Oy Otto Brandt Ab -koncernen. I koncernen ingår förutom TerhiTec Oy även Honda-im-

portören Oy Brandt Ab, TerhiTec Oy (Terhi och Silver-båtarna) och Finlands största båt-, motorcykel- och fyrhjulingsvaruhus Bike & 

Boat World Oy.
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Sverige Area Manager Pär Åbrandt +46 (0) 72 744 40 08 / par.abrandt@brandt.fi
Exportchef Christoffer Wallgren +358 (0) 20 775 7217 / christoffer.wallgren@brandt.fi
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