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MENE, MINNE HALUAT JA MILLOIN HALUAT – 
ESTEETTÖMÄSTI FASTERILLA

Alumiiniveneiden edelläkävijänä tunnettu kellokoskelainen Juha Snell Oy lanseeraa 
ensimmäisen esteettömän veneensä helmikuussa 2022. Vene on suunniteltu yhteis-
työssä aktiivisen veneilijän Heikki Konttisen kanssa, hyödyntäen Juha Snell Oy:n 
vuosikymmenten osaamista alumiinisten ammatti- ja huviveneiden valmistuksesta 
sekä Konttisen kokemuksia ja ymmärrystä esteettömästä veneilystä. 

Esteettömän veneen pohjana on käytetty Fasterin keularampillista 545 runkoa muokattuna vastaa-
maan esteettömän veneilyn edellytyksiä. Pohjaksi valikoitui 545 runko monipuolisuutensa ja järkevän 
kokonsa ansiosta.  Faster 545 mallit ovat kokoonsa nähden kantokyvyltään ylivoimaisia ja muuntelu-
mahdollisuuksiltaan myös omaa luokkaansa. Vene kantaa peräti kahdeksan henkilöä ja 125 kiloa mat-
katavaroita. Kestävästä merialumiinista rakennetulla rungolla rantautuu niin kallioluodoille, hiekka-
rannoille kuin laiturillekin. Faster 545 SC esteetön -mallin leveä keularamppi on muotoiltu uudelleen, 
mahdollistaen vaivattoman liikkumisen suoraan rannasta tai laiturilta veneen omaa ramppia pitkin. 
Hydraulinen keularamppi nousee ja laskeutuu kätevästi nappia painamalla tai kaukosäätimen avulla ja 
rampin matalan kynnyksen yli pääsee helposti kulkemaan. Keularampin hydraulisen järjestelmän avul-
la rampin saa painettua niin alas, että vene pysyy aloillaan pelkän rampin voimalla. Tämä helpottaa 
merkittävästi rantautumista etenkin yksin venettä operoitaessa. Keulan avotila on jätetty vapaaksi tar-
joten mahdollisuuden muunnella tilaa juuri omiin tarpeisiin sopivaksi. Keulan avotilaan voi kiinnittyä 
pyörätuolilla, kuljettaa matkatavaroita tai asentaa Faster-lisävarusteita.

FASTER 545 SC, MUTTA VIELÄKIN MONIPUOLISEMPI 

Esteettömään 545 malliin on hyödynnetty Faster 545 SC mallin kuljettajan pulpettia. Pulpetista löytyy 
vakiona yhdeksän tuumainen Raymarine Axiom+ 9 RV -karttaplotteri CPT-S-kaikuanturilla sekä moni-
puoliset hallintalaitteet helposti käden ulottuvilta. Kartturin pulpetti on korvattu kapealla laskutasolla 
ja kaiteella. Fasterien suojaisa yksiosainen väliovi on levennetty pyörätuolilla läpikuljettavaksi. Tuulila-
sia kiertää tukeva kehys, joka toimii myös kiinnipitokaiteena. Kaiteita löytyy muutenkin veneestä katta-
vasti, muun muassa keulan ja perän laidoilta. Veneen kannella on lattiassa kiinnityspisteitä esimerkiksi 
pyörätuolin kiinnittämistä varten. Tuulilasin takana on paikat kahdelle irrotettavalle kuppi-istuimelle. 
Veneen mukana tulee vakiona yksi istuin, jonka paikkaa saa vaihdettua ilman työkaluja. Venettä kiertää 
Faster-veneistä tuttu asennuskisko lisävarusteiden kiinnittämistä varten. Lisävarusteena on saatavana 
esimerkiksi kiinnityskiskoihin kiinnitettävät kuormankiinnityskoukut, köysilaatikoita, telineitä lepuutta-
jille tai penkki-säilytyslaatikko-yhdistelmiä.

Lehdistötiedote 22.11.2021



2f a s t e r. f i Faster Aluminium BoatsFasterAluminiumBoatsfasterboats

VARMAA FASTER-AJOA

Ajotuntumaltaan esteetön Faster ei poikkea muiden Fasterien pehmeästä ja vakaasta ajosta, vaan 
halkoo aallot sulavasti ja jämäkästi. Suojaava tuulilasi ja väliovi pitävät matkustajat tehokkaasti tuulelta 
suojassa ja kuivina.

Monipuolinen vene soveltuu erinomaisesti myös esimerkiksi kalastuskäyttöön suuren ja avonaisen lat-
tiatilansa ansiosta sekä erilaisille opastetuille retkille esteettömyytensä ja kestävyytensä ansiosta.  

VENE YKSILÖLLISIIN TARPEISIIN

Jokainen vene muokataan yksilöllisesti vastaamaan veneilijän tarpeita. Veneiden muokkauksissa ja 
käyttöönotossa auttaa Konttinen. Vene on varusteltu Raymarinen Axiom+ karttaplotterilla, hydrauli-
sella keularampilla, kaiteilla, kuppi-istuimella, 100 litran polttoainesäiliöllä, polttoainesuodattimella, 
pilssipumpulla ja 12 V -pistokkeella, mutta muuten vene varustellaan veneilijän tarpeiden mukaises-
ti ”esteettömyyspaketilla”. Veneiden luovutus ja huollot tapahtuvat yhteistyössä Tampereen Bike & 
Boat Worldin kanssa. Vene lanseerataan helmikuussa 2022.

FASTER-LAATUA JO VUODESTA 1978
Faster-veneet ovat tulosta kotimaisten huippusuunnittelijoiden kunnianhimoisesta tuotekehittelystä ja venemestareiden intohimoises-
ta asenteesta veneiden valmistukseen. Faster ei ole massatuote, jokainen vene valmistuu käsityönä. Fasterit suunnitellaan ja valmiste-
taan Juha Snell Oy:n tehtaalla Tuusulan Kellokoskella. Veneiden myynnistä ja markkinoinnista vastaa Oy Brandt Ab. Juha Snell Oy on 
vuonna 1974 perustettu perheyritys, jonka ensimmäiset Faster-alumiiniveneet valmistuivat vuonna 1978.
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TEKNISET TIEDOT

Rungon pituus 5,45 m 

Suurin pituus 5,78 m 

Suurin leveys 2,10 m 

Suurin sallittu henkilömäärä  8 henk. + 125 kg

Veneen kantavuus 725 kg

Rungon paino 670 kg

Polttoainesäiliö 100 l

Moottori 80-100 hv

Suurin arvioitu nopeus kahden hengen kuormalla 34 kn

Hyväksyntä CE/C

Sadevesityhjentyvä

 Tuotantoversio poikkeaa osittain kuvissa olevasta mallista.
Koska Juha Snell Oy tutkii ja kehittää uusia teknisiä ratkaisuja,  

Juha Snell Oy varaa oikeuden teknisiin muutoksiin ilmoittamatta niistä etukäteen.

 8 Kuomu 545 SC esteetön 
 8 Toinen kuppipenkki
 8 Pulpetinsuojahuppu
 8 Selkänoja
 8 Selkänoja R20
 8 44 cm tyyny
 8 44 cm R20 tyyny
 8 78 cm tyyny
 8 78 cm R20 tyyny
 8 118 cm tyyny
 8 118 cm R20 tyyny
 8 Laatikko 44 cm
 8 Laatikko 78 cm
 8 Laatikko 118 cm
 8 Comfort istuin sis. suojahupun
 8 Comfort istuin R20 sis. suojahupun
 8 Swing istuin sis. suojahupun
 8 Klaffipenkki 78 cm
 8 Varustekassi
 8 Ankkuriteline + liinakela
 8 Kuormansidontapiste
 8 Askelma/köysiteline
 8 Fenderiteline
 8 Säädettävä anturiteline
 8 Trimmitasot ilman käyttök.
 8 Mente Marine ACSR autom. kytkin trimmitasoihin
 8 Joystick trimmitasoihin
 8 Raymarine RV-100 3D upgrade *
 8 Päivitys Raymarine Axiom+ 12 RV -karttaplotteriin
 8 Keulamoottoriteline
 8 Vesihiihtotanko
 8 Pöytä c-kiskoon
 8 Kuljettaja tuulilasinpyyhin
 8 Sivuanturiteline
 8 Törmärinsuoja pari

 9 Raymarine Axiom+ 9 RV -karttaplotteri + CPT-S -kaikuanturi 
 9 LightHouse-merikartta (ladattava yksi valinnainen maa)
 9 Hydrauliohjaus 
 9 Trolling Control -uistelunnopeuden säädin 
 9 Hydraulinen keularamppi
 9 Kiinnityspisteet lattiassa
 9 Lukittavissa olevat säilytystilat 
 9 Käsikäyttöinen tyhjennyspumppu 
 9 Laitakaiteet HST 
 9 Kulkuvalo 
 9 Mela 
 9 Kiinteä polttoainesäiliö 100 l 
 9 Polttoainesuodatin 
 9 Traileri-/lukituskoukku 
 9 Anturiteline 
 9 Uimaporras 
 9 12 V -pistoke 
 9 Sammutin 
 9 Kuppipenkki, säädettävä, siirrettävissä
 9  Kiinteä yksiosainen väliovi

VAKIOVARUSTEET LISÄVARUSTEET
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Lisätietoja:
Faster-tuotepäällikkö Jussi Virtanen (050 441 3780 / jussi.virtanen@brandt.fi) 


