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FASTERS NYA TRENDSÄTTARE 570 CC OCH 570 SC

Juha Snell Oy, en trendsättare av öppna helaluminiumbåtar, lanserar två nya model-
ler Faster 570 CC och 570 SC inför säsongen 2020. De nya modellerna presenteras 
i februari på Vene 20 Båt -mässan.

EFFEKT OCH GODA KÖREGENSKAPER

Fasters nyheter 570 CC och 570 SC är av bekant Faster-kvalitet, med ett elegant nytt utseende och 
utmärkta köregenskaper. Båtarnas skrovlängd är 5,7 meter och total längd 6,15 meter. Modellens styr-
ka är dess mångsidighet, båten kan användas för nöjesåkning, för fiske eller som praktisk arbetsbåt. 
Körkomforten är, som hos övriga Faster-modeller, enhetligt god; båten går mjukt men med tillräcklig 
hastighet samt snabb och exakt kontroll av båten.

Båten har en bärkapacitet på upp till åtta personer och därtill kan last på 100 kg ledigt transporteras. 
Lämplig motoreffekt för båtmodellen är 80-115 hästkrafter. Med en 115 hk:s motor uppnås med glans 
en toppfart på 38 knop. Både 570 CC:s och 570 SC:s förarsäten är utformade för att vara användarvän-
liga och ergonomiska. Alla kontroller är placerade nära till hands och den nya styrpulpeten har plats 
för en 12 tums skärm.

Pressmeddelande 15.11.2019
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NYTT FRISKT UTSEENDE

Både 570 CC:s och 570 SC:s utseende har uppdaterats att motsvara dagens efterfrågan. Båtarna har 
en ny design allt från skrovet och styrpulpeterna till färgnyanserna. De nya färgerna är mera konse-
kventa då båtens räcken, vindruta, bänkar och de genom rotationsgjutning tillverkade delarna så som 
lådor, pulpetens ram och badstegen alla är elegant svarta. Den höga, av glas tillverkade vindrutan 
skyddar effektivt hela sällskapet i båtens akter från sjöstänk och luftflöde. Vindrutetorkaren som finns 
att få som extra tillbehör håller sikten god i alla väderförhållanden.

Faster 570 SC har mellan styrpulpeterna en fast dörr, i ett stycke, som förbättrar vindskyddet ytterliga-
re. Mellandörren är lätt och säker att använda tack vare gasfjädern i dörren. 

Sittdynorna som finns att få som extrautrustning har två olika färgalternativ att välja mellan. 
Alternativen är stiligt grå-svarta eller glatt randiga dynor. Längs båtens fribord löper som 
bekant för Faster, de unika skenorna som möjliggör snabb fastsättning av tilläggsbänkar och 
förvaringslådor enligt eget behov.

FASTER KVALITET SEDAN 1978

Fasterbåtarna är ett resultat av inhemska toppdesigners ambitiösa produktutveckling och 
båtsnidarnas glödande attityd till båttillverkning. Faster är ingen massprodukt, utan varenda 
Fasterbåt tillverkas omsorgsfullt för hand. Fasterbåtarna designas och tillverkas av Juha Snell 
Oy, vars fabrik befinner sig i Mariefors i Tusby norr om Helsingfors. För båtarnas försäljning 
och marknadsföring står Oy Brandt Ab. Juha Snell Oy är ett familjeföretag som grundades 
redan år 1974. De första Fasterbåtarna stod klara år 1978.
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För mer information:

Faster - produktchef Jussi Virtanen (020 7757 211 / jussi.virtanen@brandt.fi) 

Marknadsförings- och kommunikationskoordinator Meri Nurmilaukas (meri.nurmilaukas@brandt.fi) 

TEKNISK INFORMATION

Skrovets längd 5,74 m

Total längd 6,15 m

Max bredd 2,20 m

Max djupgång med full last ca 0,80 m

Max antal personer  8 pers. / 600 kg

Övrig last 100 kg

Skrovets vikt  620 kg

Bränsletank 140 l

Max motoreffekt 85 kW (115 hk)

Topphastighet 38 knop

Elsystem 12 V DC

Produktionsversionen skiljer sig delvis från modellen på bilden.
Juha Snell Oy förbehåller sig rätten att göra tekniska ändringar utan föregående meddelande,  

då de kontinuerligt forskar och utvecklar nya tekniska lösningar.

 8 Raymarine Axiom 12 -multifunktionsdisplay, CPT-S-givare
 8 RV-100 3D-givare till Axiom-kartplotter **
 8 Vindrutetorkare
 8 Comfort-stol, justerbara * 
 8 Skyddshuva för Comfort-stol
 8 Swing-stol med klaffsits/ryggstöd 42 cm *
 8 Skyddshuva för 42 cm Swing-stol 
 8 Swing-stol med klaffsits/ryggstöd 80 cm (CC-modell) *
 8 Skyddshuva för 80 cm Swing-stol (CC-modell)
 8 Sittlåda 44 cm
 8 Sittlåda 78 cm
 8 Sittlåda 118 cm
 8 Klaffbänk 78 cm
 8 Dyna till 44 cm sittlåda
 8 Dyna till 78 cm sittlåda
 8 Dyna till 118 cm sittlåda
 8 Ryggstöd för akterbänk
 8 Akterkapell
 8 Pulpetöverdrag
 8 Lastsurrningslänkar
 8 Ankarställning och linhjul
 8 Fenderhållare
 8 Replåda/trappsteg
 8 Justerbar givarställning
 8 Faster utrustningsväska
 8 Trimplan
 8 Justeringspanel till trimplan, basmodell
 8 Justeringspanel till trimplan, med indikatorer
 8 Trimplan med joystick-kontroll
 8 Mente Marine ACSR autom.kontrollpanel
 8 Stävmotorställning för hjälpmotor 
 8 Vattenskidbåge
 8 Bord med fot till aluminiumskenan

 9 Raymarine Axiom 9 -multifunktionsdisplay, CPT-S-givare
 9 Låsbara stuvutrymmen
 9 Trollingkontroll
 9 Hydraulisk styrning
 9 Manuell länspump
 9 Sidoräcken svart RST
 9 Lanterna
 9 Paddel
 9 Integrerad bränsletank 140 liter
 9 Bränslefilter
 9 Trailer/ låskrok
 9 Givarställning
 9 Badstege
 9 Eluttag 12 V
 9 Skumsläckare
 9 Båtstolar, justerbara
 9 Box för tampar
 9 Fast mellandörr (SC-modellerna)
 9 Kapellgarage
 9 Handskfack i pulpeten
 9 Box 78 cm (2 st)

STANDARDUTRUSTNING TILLBEHÖR
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