
60 2|2021  VENEMESTARI VENEMESTARI  2|2021 

KÄYTTÖTESTIN LOPPURAPORTTI
VE

N
EE

T
 Faster 625 SC + Honda BF150

Fasterilla on pääkilpailijoita Busteria ja Silveriä työ-
venemäisempi ja karskimpi maine. Käytännössä 
se on myös totta, vaikka ero on viime vuosina 
kaventunut ja on siten pienempi kuin moni ehkä 
ajatteleekaan.

Fasterin karskius ilmenee hyvällä ja kohderyhmää puhut-
televalla tavalla. Se on kestävä ja sellaisena huoleton ja 
helppo käyttää. Ammattiveneille ominaiseen tapaan sen 
käyttömukavuus on kuitenkin korkealla tasolla.

Käyttötestissä ollut 625 SC kuuluu Fasterin huvivenemal-
liston lippulaivasarjaan. Siihen kuuluu keski- (CC) ja tupla-
pulpettimallit (SC) joko kiinteällä keulalla (625) tai avatta-
valla keularampilla (635) varustettuna. Huvivenekäyttöön 
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 Fasterissa on 
enemmän hyöty- 
kuin huviveneen 
 olemusta. Runko on 
arkikäytössä erittäin 
pehmeäkulkuinen.

Kaiken se kestää
hankittavan 625 SC:n kilpakumppaneina voi pitää esimer-
kiksi Buster XXL:ää ja Silver Eagle BRx:ää.

625 SC on lähtökohdiltaan monikäyttövene. Se sopii 
etenkin yhteysveneeksi, jolla vähän etäämmälläkin olevaan 
mökkisaareen saa kuljetettua suurenkin määrän tavaraa tai 
matkustajia. Sen ohessa 625 SC:llä voi kalastaa, vesiurheilla 
tai päiväretkeillä saariston siimeksessä.

Kuljetuskyky on yksi 625 SC:n vahvuuksista. Sen kanta-
vuus on 850 kiloa tai 10 henkilöä eli kyytiin voi ottaa ker-
ralla kaksi henkilöautollista tavaraa ja ihmisiä. Fasterin tila-
ratkaisu painottaa tavarankuljetusmahdollisuuksia. Sen etu-
avotila on kokoluokkansa suurimpia, silti tuulilasin suojaan 
taka-avotilaan mahtuu 5–6 henkilöä istumaan.



612|2021  VENEMESTARI VENEMESTARI  2|2021 

 Faster 625 SC + Honda BF150

Etuavotilan lastaus sujuu suhteellisen jouheasti sekä 
keulasta että sivuilta. Keulakansi on kookas, samoin askel-
mana toimiva keulapenkki, ja keulakaiteiden väli leveä. 
Sivuilta kulku käy pulpettien edessä olevien askelmien 
kautta, mutta varalaidan pinta voisi olla astumiseen 
paremmin muotoiltu. Jos Faster tulee ensisijaisesti kuor-
maveneeksi, on noin 4 000 euroa kalliimpi keularampil-
linen 635 harkinnan arvoinen vaihtoehto. Sen kyytiin 
mahtuu ajamaan vaikka mönkijän, kottikärryistä puhu-
mattakaan.

SC-mallissa on yksiosainen väliovi, joka jaksaa jokapäi-
väisessä käytössä ihastuttaa. Kitkajousella varustetun oven 
käyttö on kaksiosaisiin välioviin nähden äärimmäisen help-

625 SC on 
Faster-

malliston 
suuremmasta 

päästä.

VENEMESTARIN KÄYTTÖTESTIVENEENÄ VIIME KESÄN PALVELLEELLA 
FASTER 625 SC:LLÄ AJETTIIN PALJON JA KOVAA. KÄYTÖN JÄLKIÄ 

HELPPOHOITOISEEN JA HUOLETTOMAAN VENEESEEN KERTYI VAIN VÄHÄN.Kaiken se kestää
poa. Siinä ei ole mitään ylimääräistä salpaa nyplättävänä, 
vaan kunnollisen kokoiset kaiteet mistä tempaista.

Yleinen kysymys Fasterin ovesta on, pysyykö se kiinni 
ajaes sa? Kyllä pysyy. Edes kovimmassa mahdollisessa kelissä 
ovi ei alkanut ”haukkoa” vaan pysyi tiiviisti suljettuna. 

Auki pysymisen kanssa sen sijaan vahinko voi sattua. Ovi 
aukeaa noin 110 asteen kulmaan, mutta ärhäkkä tuulen-
puuska yhdistettynä sopivasti keinahtavaan veneeseen saa 
sen toisinaan mätkähtämän kiinni. Se tapahtuu sen verran 
voimalla, että jos jotain on välissä, niin sattuu. 

Ovijousen väsymistä kauden aikana ei havaittu, vaan oven 
käyttötuntuma säilyi samanlaisena koko käyttötestin ajan. 
Sen sijaan ohjauspulpetin puolella olevalla oven tiiviste- ja 
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pehmustesaumalla oli aika ajoin taipumusta irrota urastaan, 
mutta sen sai helposti painettua sormin takaisin paikalleen.

Faster 625 SC:n tuulilasi ja pulpettirakenne on yksi jämä-
kimmistä markkinoilla. Näin silti, vaikka pulpetit ovat Fasterin 
muiden kalusteiden tapaan rotaatiovalettua muovia ja ”vain” 
pultattu paikalleen. Pulpetit eivät kuitenkaan elä, kuten ei 
myöskään tuulilasin kehykset tai niihin integroidut kaiteet. 
Ei, vaikka niissä roikkuisi kaksin käsin retuuttaen.

1. Keula on kulkemi
seen hyvin tyrkyllä.

2. Laitaluukkujen ta
kana on pidemmille
kin esineille sopiva 
yhtenäinen säilytys
tila.

3. ”Postilaatikot” toi
mivat hyvinä askel
mina, mutta myös 
 varalaidan pinta voisi 
olla paremmin askel
maksi muotoiltu. 

4. Pulpetit ja tuulilasi 
ovat jykevästi paikal
laan, ja kaiteista on 
hyvä pitää kiinni. 
 Yksiosainen väliovi 
on sujuva käyttää.

5. Kojelaudan ergo
nomia on hyvä, mutta 
kaasukahvan vaihde
kaavio on epätarkka. 
Tuulilasinpyyhkimen 
kytkimen voisi vaih
taa ratin alta kytkin
rivin oikeaan reu
naan.

6. Peräpenkin jalka
tilat ovat riittävät, 
mutta ylimääräistä 
väljyyttä takaavo
tilassa ei ole. Jos  
sitä tarvitaan, istuin
laatikot voi irrottaa.

7. Perän ankkuri
laatikot ovat tilavat. 
Köyden juoksuurat 
puuttuvat.

Tuulilasi on hulppean korkea, ja se antaa varsin hyvin 
suojan ajoviimaa vastaan. Sivutuuli osuu ohjaamoon kui-
tenkin jo varsin vapaasti, ja ajoviiman pyörteet alkavat myl-
lätä kampausta nopeuden ylittäessä 30 solmun rajapyykin. 

Viimansuojan lisäksi tuulilasia tarvitaan myös roiskeiden-
torjuntaan. Niitä syntyy etenkin sivuaallokossa, toisinaan 
ihan reippaastikin. Ohjaamossa pysyy tuulilasin ansiosta silti 
aina kuivana. 

Peräpenkillä ollaan täysin säiden armoilla käytännössä 
aina, ellei ajokuomua valjasteta käyttöön. Se on Fasterissa 
1 500 euron lisävaruste. Kuomun käyttäminen on suhteel-
lisen helppoa, sillä se on kooltaan suhteellisen kompakti. 
Etureuna ja peräkulmat kiinni, ja kiristys kiskoilla liukuvilla 
takatangoilla. Hankalinta on kuomun pakkaaminen takai-
sin tyypillisen ahtaaseen kuomutalliin. 

Koska tuulilasi on korkea ja kuomu melko lyhyt, on kuo-
muun tarvittu vain kaksi kaarta. Etuosasta kuomua voi avata 
kolmen kattokaistaleen verran. Niiden lisäksi sivu- ja taka-
seinän voi irrottaa. Katto pään päällä, mutta sivut ja perä 
auki, osoittautui toimivaksi asetukseksi sateellakin liikut-
taessa. Pieni mutta tyypillinen kiusa on se, että oven koh-
dalta kuomun sulkeminen viimeistä nepparia myöten sisä-

1. 2.

3.

4. 5.
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puolelta on käytännössä mahdotonta. Kovalla sateella tuli-
lasin yläreunaan jää rako, josta pisaroi sisään.

Takatilojen valtti on muunneltavuus. Peräpenkki muo-
dostuu kahdesta 78 cm leveästä istuinlaatikosta, jotka saa 
tarvittaessa irrotettua. Ne voi jättää rannalle tai kiinnittää lai-
doille poikittain joko taka- tai etuavotilaan. Kun istuinlaati-
kot ovat pois tieltä, muodostuu peräänkin hyvin kuorma- 
ja touhutilaa.

Istuinlaatikon jättäminen pois kokoonpanosta leikkaa 
istumapaikkojen lisäksi myös säilytystiloja, muttei kuiten-
kaan nollaa niitä täysin. Täytettäväksi jää vielä kookas etu-
penkin säilytystila, etuavotilan pitkät laitalokerot, pulpet-
tien edessä olevien askelmien lokerot sekä peräkulmien 
poikkeuk sellisen tilavat ankkurilaatikot. Niilläkin selviää 

monesta. Myös apukuskin pulpetissa oleva kannellinen 
hansikaslokero on epätavallisen suuri – ja luonteva käyttää.

Perän ankkurilaatikkojen kannet toimivat hyvinä askel-
tasoina ja niiden jatkeena on vielä varsinaiset uimatasot. 
Harppaus avotilasta selkänojan yli perätasoille on tavatto-
man korkea, ellei välissä ole peräpenkkiä askelmana. Kol-
men erikokoisen istuinlaatikon sijaan Fasterin tarvikevali-
koimasta löytyy myös pienempiä askelmia ja säilytystilarat-
kaisuja, joita voi kiinnittää laitojen kiskoihin istuinlaatikoi-
den tavoin ja tilalle.

KOVAA YHTEYSAJOA
Käyttötestin aikana Fasteria käytettiin ensisijaisesti pääkau-
punkiseudulla saaresta saareen suuntautuneen työmatka-

8. 150-hevosvoimai-
nen Honda on hyvä 
pari Fasterille. Se 
liikuttaa venettä 
reippaasti mutta ta-
loudellisesti. Liuku-
kynnys on loiva, ja 
vääntö riittää nosta-
maan myös täyteen 
kuormatun veneen 
liukuun.

6. 7.

8.
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liikenteen yhteysajoon. Ajomatka suuntaansa oli noin 8,5–9 
meripeninkulmaa reittivalinnasta riippuen. Sen lisäksi Faste-
rilla suoritettiin erilaisia kuvaus- ja työtehtäviä sekä moni-
puolista vapaa-ajan veneilyä. Etuavotilassa on kulkenut niin 
muuttolaatikoita, lastenrattaita kuin polkupyöriä.

Käyttötestikausi venyi pitkäksi, sillä kausi aloitettiin huh-
tikuussa 2020 ja päätettiin tammikuussa 2021. Kauden 
uumoiltiin jo jatkuvan ympäri vuoden, mutta tammikuussa 
etelärannikolle saapunut kunnon pakkasjakso päätti toisin.

Keliä tai olosuhteita isolla Fasterilla ei tarvitse ihan ensim-
mäisten joukossa pelätä. Syksyn vesisateiden vaihtuminen 
pakkasyöksi ei viivästyttänyt liikkeellelähtöä kuin kangistu-
neiden köysien hankalamman käsittelyn ja virtalukon sulat-
telemisen verran. Lukkosula kuuluu kaupunkilaisen talvive-
neilijän taskuvarusteisiin jo laiturin portin takia.

Fasterin pulpeteissa on syvennyksiä ja mukitelineitä, 
joihin on hyvä työntää tavaraa, mutta syksyisin ja talvisin 
ne keräävät kosteutta ja lunta, vaikka niissä periaatteessa 
on toimivat vedenpoistotiet. Vettä kertyy myös peräpen-
kin kansille ja pakkasöinä ne tietysti jäätyvät. Kun huomioi 
istuinlaatikoiden tarpeellisuuden myös askelmina, niiden 
kannen soisi olevan paremmin karhennettu tai verhoiltu 
Fasterin luonteeseen sopivasti neopreeni- tai eva-kansi-
mattopinnoitteella. Sisustusmateriaaleihin eli rotaatiovalet-
tuun muoviin ja alumiiniin säällä ei ole vaikutusta.

Pystyt tuulilasit on helppo puhdistaa kosteudesta las-
talla tai jäästä raapalla. Tuulilasinpyyhin on kuskin puolella 
vakiona. Keskiovi huurustuu pulpettien tuulilaseja herkem-

9. Ajokuomu 1 500 
euron lisävaruste, 
joka istuu kokonai-
suuteen hyvin.  

10. Vaikka tuulilasi 
on korkea, ei mat-
kustamo eikä edes 
ohjaamo ole erityi-
sen suojainen. Ajo-
viima hulmuttaa tuk-
kaa tuntuvasti 30 
solmun nopeuksista 
ylöspäin. Varjokuva 
paljastaa kampauk-
sen asennon.

9.

10.

11.
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sulavasti. Tämän noteeraa etenkin vasta-aallokossa, jossa 
625 SC etenee vielä sivistyneesti, kun moni muu vastaan 
kokoinen vene jo ryskii urakalla.

Kun aallonkorkeus kasvaa, korostuu nopeuden sopivaksi 
sovittamisen merkitys. Ensimmäinen merkki liiasta vauh-
dista on runkoäänien kasvu. Kovemmassa aallokkoajossa 
runko alkaa kumahdella. Se toimii ikään kuin varoitusää-
nenä siitä, että kohta ollaan siirtymässä mukavuusalueelta 
pois, ellei järki voita. 

Trimmaaminen on suoraviivaisen luontevaa, moottorit-
rimmin käyttöalueen ollessa varsin hyvä. Tyhjääkin keulaa 
saa painettua jo pelkästään moottoritrimmillä vasta-aallo-
kossa tehokkaasti alas ja myötäisessä ylös. 

Toisaalta trimmilevyjen käyttö vaikutta varsin selvästi 
mottoritrimmin tehokkuuteen. Jos sivutuulen tai kuorman 
aiheuttamaa kallistumaa joutuu korjaamaa trimmilevyillä, 
ei keulaa saa enää trimmattua moottoritrimmillä kovinkaan 
ylös. Sillä on vaikutuksensa paitsi kulkupuoleen myös rois-
keiden syntyyn.

Ohjaus on vakiona hydraulinen ja kelvollinen. Paras 
tuntuma on matka-ajossa, satamapyörittelyssä ohjaus on 
pikemminkin himpun raskas kuin miellyttävän kevyt. Rattia 
ei pyörittele sormella tai parilla vaan se vaatii kämmenot-
teen. Paksukehäinen ratti on toki siihen omiaan.

Vakaudeltaan 625 SC on mainio. Paikallaan ollessa tai 
hitailla nopeuksilla se ei juurikaan noteeraa miehistön liik-
kumista veneessä. Tuuli tapaa tarttua melko korkeisiin lai-
toihin, mikä sopivan puuskan sattuessa voi hankaloittaa ran-
tautumista ja saa veneen liukunopeuksilla kallistumaan tuu-
leen. Trimmilevyt on ihan perusteltu lisävaruste.

Rungon nousulistattomuus tuo lievää epävakautta ääri-
tilannekäytökseen, lähinnä jyrkkiin ja vauhdikkaisiin kään-

min. Korkea tuulilasi suojaa vartaloa hyvin ajoviimalta myös 
ratin takana seistessä.

Liukuestokuvioitu alumiininen turkkilevy kestää käyttöä, 
ja lika on helppo huuhdella tai harjata pois. Pito on varsin 
hyvä, mutta se riippuu myös jalkineesta. Jos kengän pohjat 
ovat kovaa kumia, kuten talvikengissä monesti on, saattaa 
alumiiniturkki tuntua jo märkänä paikoin liukkaalta.

Fasterin ajo-ominaisuudet ovat mukavuuspainotteiset. 
Nousulistaton runko halkoo aaltoja valtaosin ihastuttavan 

12.

13. 14.

11. Venettä säily
tettiin pääasiassa 
 ilman kuomuja. Päi
vittäisessä yhteys
ajossa lähtemisen ja 
tulemisen helppou
den merkitys koros
tuu.

12. Kausi päättyi 
tammikuun pakkas
jakson alle osunee
seen lumipyryyn.

13. Pulpeteissa on 
syviä muotoja, jotka 
keräävät kosteutta, 
lunta ja siitepölyä. 

14. Lumityöt tehty. 
Sisustuksen puhtaa
napito on helppoa, 
eikä lapion, harjan 
tai vesiletkun kans
sa tarvitse varoa.

Fasterin 
kaikki pinnat 
ja materiaalit 
sietävät keliä 

kuin keliä.
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nöksiin ja aaltojen harjojen ylityksiin. Niissä rungon pidon 
loppuminen aiheuttaa keikuntaa, mutta kyse on enemmän 
ajotuntumasta kuin turvallisuudesta. Faster 625 SC ei vain 
ole sillä tavalla sporttinen ajettava, että kyseisiin tilanteisiin 
tulisi tuon tuosta hakeuduttua.

Suorituskykyä on kuitenkin tarjolla riittämiin. Parhaimmil
laan tauluun saatiin kevyellä kuormalla ja kevyessä myötäi
sessä yli 41 solmuakin, mutta ”viralliseksi” mittaustulokseksi 
kahden hengen kuormalla, täydellä tankilla ja pakollisilla 
veneilyvarusteilla jäi 39 solmua.

Suorituskykymittaukset toistettiin 25 ajotunnin välein, 
mutta käytännössä mitään olosuhdemarginaalista poikke
avaa tuloksissa ei ollut havaittavissa. Se kertoo siitä, että 
moottorissa on kaikki hevoset tallella sekä myös siitä, että 
Fasterin eliönestomaalaus toimi hyvin ja piti pohjan puh
taana.

Käytännössä matkaajoa taitettiin yleensä 27–32 solmun 
nopeudella, mikä tarkoitti 4 300–4 800 r/min moottorin 
käyntinopeutta ja 0,8–1,1 litran meripeninkulmakohtaista 
kulutusta. Kalassa käytiin lähinnä ongella ja virvelöimässä, 
joten käytännössä kaikki moottorin alhaiset kierrosluvut 
käyttötunnit kertyivät satamiin saapumisista ja lähtemisistä 
sekä nopeusrajoitusalueilla ajamisesta.

Käyttötunteja moottoriin kertyi kaikkiaan 123. Sinä aikana 
ehdittiin ajaa 2 133 meripeninkulmaa ja kuluttaa 2 012 litraa 
polttoainetta, joten koko käyttötestirupeaman keskinopeu
deksi muodostui 17,3 solmua ja kulutukseksi 16,4 litraa tun
nissa ja 0,9 litraa meripeninkulmalla. Moottorin diagnos
tiikka paljastaa hyvin myös yhteysajopainotteisen käytön: 
osakaasulla ajettiin 98,5 tuntia, joista 55,5 tuntia alle 2 000 
r/min käyntinopeudella ja 48,5 tuntia kierroslukualueella 
4 000–5 000 r/min.

Tunnit 150hevosvoimainen Honda palveli moitteitta. Se 
on ominaisuuksiltaan miellyttävä moottori, jonka vääntö 
riittää täyteenkin lastatun 625 SC:n liukuun nostamiseen. 
Ajo on kiitettävän taloudellista ja käytännön suorituskyky 
vähintäänkin hyvää. Melua voisi olla aina vähemmän, mutta 

PARASTA

+ Kulkumukavuus
+ Kuljetuskapasiteetti
+ Taloudellisuus
+ Kalustus valittavissa
+ Yksiosainen väliovi 
+ Päävirtakytkin kojelaudassa 
+ Tilava kannellinen hanskalokero

PARANNETTAVAA

– Roiskii etenkin sivuaallokossa
– Epätarkka vaihdevipu
–  Kokoluokkaan nähden ahdas ja  

säänsuojaton matkustamo
– Rajallinen oleskelumukavuus

kyllä sekin on tässä paketissa 
vähintään tyydyttävän alhai
nen. Ikävin piirre on vanhanai
kaisen tuntuinen kaasukahva, 
jonka vapaan ja vaihteiden raja
pinta on veltto. Vielä 2 080 vaih
teen kytkennän jälkeenkään 
vapaata ei aina löydy ”ekalla”. 
Isokokoinen kahva sopii kuiten
kin hyvin käteen, vaikka siihen 
olisi puettu paksu rukkanen.

SAARILOIKKARI
Saariston ja rannikon päiväretkiveneilyä ajatellen 625 SC:llä 
on muutamia avuja, joita ei heti tule ajatelleeksi. Niitä pyrit
tiin myös hyödyntämään.

Esimerkiksi etuavotilaan saa pakattua helposti pari–
kolme maastopyörää ja suunnattua vähän eksoottisem

15.

16.

17. 18.

15. Keula on kaikes-
ta huolimatta lapsil-
le mieluisa matkus-
tuspaikka.

16. Suojaisin mat-
kustuspaikka on 
apukuskin pulpetin 
kannella.



672|2021  VENEMESTARI VENEMESTARI  2|2021 

 FASTER 625 SC + HONDA BF150

17. Eliönestomaalat-
tu pohja pysyi kas-
vustosta vapaana ko-
ko kauden. Moottoria 
ei kesän aikana juu-
rikaan kippailtu, mi-
kä kehitti elokuuhun 
mennessä vesirajaan 
komean parran ja 
alaosaan tasaisen 
kasvuston, vaikka 
vene oli jatkuvasti 
ajossa.

18. Keskioven ikkuna 
lämpenee ja viilenee 
eri tahtiin tuulilasien 
kanssa. Kun tuulila-
seista on huurut jo 
kadonneet, on kes-
kiovi vielä pisaroissa.
 
19. Kaarroskäytös on 
normaalitilanteissa 
vakaata, mutta ääri-
nopeuksilla ja liik-
keillä melko loivan ja 
nousulistattoman 
rungon pito vaihtelee, 
mistä seuraa lievää 
levottomuutta. Kor-
kean, pystyn ja kul-
mikkaan tuulilasin il-
me on omaleimainen, 
mallia ”kekkonen”.

mille poluille saaristoon. Fasterin suorituskyky, ominaisuu-
det ja 140 litran tankkikapasiteetti riittää varsin pitkällekin 
suuntautuvaan ajopäivään. 

Alumiiniseen runkoon kuuluu muutaman sentin korkui-
nen kölilista, joten rantautumiset hiekka-, sora- ja kallio-
rantoihin voi tehdä suhteellisen huoletta. Myös tämä avaa 
uusia retkeilykohteita ja saaria. 

Fasterin keula on jämäkkä ja aivan keulasta tylppä. Tör-
mäyslistan alapuolella myös alumiinia on muotoiltu ikään 
kuin kahdeksi pystysuuntaiseksi puskuriksi. Keula kestää ja 
sitä tohtii työntää laituria tai rantatörmää vasten, jos lastaus 
tai kulku sen vaatii. 

Retkipäiviä ajatellen veneessä oleskelu- ja matkustusmu-
kavuus ei kaikilta osin ole aivan esimerkiksi vastaavan kokois-
ten bowriderien veroinen. Istuskelumahdollisuudet ovat aika 
yksipuoliset, vaikka istuinlaatikoita voikin valita ja siirrellä sekä 
ohjaamon erillisistuimia kääntää. Mutta oleskeluun Fasterin 
taka-avotila on kokoluokka huomioiden ahdas.

Lapset tapaavat viihtyä ajonkin aikana keulassa, mutta 
625 SC:ssä vähemmän, sillä tarjolla on vain alumiininen keu-
latuhto. Takapenkkiin saa pehmusteet, mutta aurinkopetiä 
tai oleskelulavettia veneeseen ei synny. Lasten mielikuvituk-
sella 625 SC:n suosikkipaikaksi muodostui kartturin pulpe-
tin hanskalokeron kansi, jolle käpertyneenä on sattumoisin 
tehokkaasti myös tuuli- ja sivulasin suojassa.

EI VARSINAISIA VIKOJA
Käytön jälkiä Fasteriin jäi pitkän kauden jälkeen vain vähän. 
Alumiinipintojen hapettuminen tasaisen kiiltävästä epätasai-
sen mataksi on normaali mutta kosmeettinen ilmiö. Koje-

laudan ja pulpettien pinnat ovat testin jälkeen alkuperäisessä 
sävyssään, samoin takapenkin pehmusteet.

Fasterin huolettomuuteen houkuttava yleisilme näkyy 
ehkä selkeimmin törmäyslistoissa, jotka saivat testin aikana 
enemmän osumia kuin normaalisti. Huolettomuuden ja 
huolellisuuden raja on häilyvä.

Varsinaisia rikkoutumisia tai vikoja veneessä ei pitkän kau-
den aikana ilmennyt. Jo mainitun välioven tiivistenauhan 
lisäksi myös moottorin kaapeli- ja letkuvetojen asennus-
putkella oli taipumusta irrota, vaikka sitä useampaan ottee-
seen kiinnitettiin takaisin paikalleen. 

Ominaisuuksien puolelle menee myös itsestään tiukalle 
kiristyvä polttoainetankin korkki, sekä sen epämääräiset 
muovikierteet, joille korkkia joutuu pyörittelemään tarkasti. 
Polttoaine saatiin kertaalleen loppumaan, kun mittarinäytön 
loppuhumahdus tuli yllätyksenä. Sen jälkeen jäljellä olevaa 
polttoaineenmäärää osattiin arvioida tarkemmin karttap-
lotteriin integroidun ajotietokoneen näytöltä.

625 SC:n vakiovarusteisiin kuuluu Raymarinen 9-tuu-
mainen Axiom-monitoiminäyttö, mutta testiveneessä se oli 
päivitetty lisävarusteena saatavaan 12-tuumaiseen. Valinta 
on perusteltu, varsinkin jos ajaa paljon liukunopeuksilla vie-
raammillakin vesillä tai haluaa jakaa näytön kartta-, kaiku- 
ja mittaristonäkymien kesken.

Käyttöliittymältään Axiom on looginen ja kuvan kirkkau-
deltaan erinomainen. Ärsyttävin piirre on pyyhkäistävä on-
off-liipaisin, jonka käytöstä ei kosteassa kelissä tahdo tulla 
mitään. Faster on onneksi tuonut päävirtakytkimen käyt-
täjäystävällisesti kojelautaan, joten näyttö sammuu ja syt-
tyy myös sillä.

Käyttötesti numeroina
Käyttöaika 22.4.2020–7.1.2021

Ajomäärä 2 133 mpk

Moottorin käyntiaika 123 h

Kulutettu polttoaine 2 012 l

Keskinopeus 17,3 kn

Keskikulutus 0,9 l/mpk | 16,4 l/h
19.
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 FASTER 625 SC + HONDA BF150

TEKNISET TIEDOT 
Pituus 6,60 m

Leveys 2,35 m

Syväys 0,43 m

Paino 840 kg

Pohjakulma 17°

Polttoainesäiliö 140 l

CE-luokitus C

Kantavuus 10 henk.

Tehoalue 115–150 hv

Moottorityyppi Perämoottori, XL-riki

Valmistusmateriaali Alumiini

Valmistusmaa Suomi

Valmistaja Juha Snell Oy, Kellokoski
www.faster.fi

Markkinoija Oy Brandt Ab, Vantaa
www.brandt.fi

HINNATJA VARUSTEET
Pakettihinta 115 hv 50 990 € (Honda BF115)

Pakettihinta 150 hv 52 490 € (Honda BF150)

Pakettihinta 200 hv 55 490 € (Honda BF200)

Käyttötestiveneen lisävarusteet:

Trimmitasot 810 €

Comfort-veneistuimet 750 €

12-tuumainen plotteri 1 490 €

Ajokuomu 1 455 €

Istuinpehmusteet 580 €

Jääkaappi 1 150 €

Kiinnittymisvarusteet 290 €

Yhteensä 59 015 €

MITTAUSTULOKSET
Nopeus 

kn
Kulutus 

l/h
Kulutus
l/mpk

Melutaso 
db(A)

Käyntinopeus 
r/min

2,6 1,2 0,5 56 650

3,9 2,1 0,5 64 1 000

5,4 3,9 0,7 66 1 500

6,7 5,7 0,8 71 2 000

9,5 9,0 0,9 75 2 500

14,0 11,0 0,8 75 3 000

20,6 14,4 0,7 79 3 500

24,4 18,0 0,7 81 4 000

28,7 23,7 0,8 82 4 500

33,5 39,0 1,2 85 5 000

35,9 44,4 1,2 86 5 500

39,1 53,7 1,4 88 5 900

FASTER 625 SC on kilpailevia bowridereita järeämpi 
vaihtoehto, jonka vahvuudet ovat kestävyydessä sekä 
käytön huolettomuudessa ja helppoudessa. Sen minkä 
625 SC menettää oleskelu- ja retkeilymukavuuksissa, 
se voittaa kuljetuskapasiteetissa. 

20. Tilaratkaisussa 
etuavotilalle on an-
nettu poikkeukselli-
sen paljon senttejä. 
Takana on tiiviimpää, 
mutta tarvittaessa 
 tilaa kuitenkin kuu-
delle aikuisellekin.

21. Näinkin voi käy-
dä. Polttoainemittari 
humahtaa nollille vii-
me metreillä nopeas-
ti. Plotterin ajotieto-
konenäytöltä jäljellä 
olevaa polttoaine-
määrää pystyy seu-
raamaan tarkasti.

Mallivuodelle 2021 Faster 625 SC on käynyt kevyessä 
kasvojenkohotuksessa. Siinä tuulilasin kehys, kaiteet, pulpe-
tit ja muut muoviosat ovat muuttuneet mustiksi ja istuin-
pehmusteen kuosit uusittu. Itse vene on ennallaan. Hin-
nassa on tapahtunut harvinainen muutos 1 200 eurolla alas-
päin. Pakettihinta 150-hevosvoimaisella Hondalla alkaa nyt 
52 490 eurosta, ja käyttötestiveneen lisävarusteillakin hinta 
jää alle 60 000 euroon. 

Käyttötestin alkuraportti on luettavissa Venemestarin 
numerosta 9/2020. 

20.

21.

Käyttötesti 
päätettiin 

tammikuun 
pakkasjakson 

alla 
lumipyryssä.

venemestari.fi/videot


