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POHJOISMAIDEN SUURIN 
VENEVALMISTAJA
Terhi-veneet valmistetaan 
Rymättylässä Turun saaristossa. 
Ainutlaatuisen valmistustekniik-
kansa ja ennakkoluulottoman 
tuotekehitystyön ansiosta 
Terhi on kasvanut suosituksi ja 
arvostetuksi kansainväliseksi 
venemerkiksi.

Laaja venemallisto käsittää Suo-
men suosituimmat soutuveneet 
ja perämoottoriveneet, yhteensä 
16 eri mallia. Terhi-veneitä on 
valmistettu jo 48 vuoden ajan 
ja yli 210 000 kappaletta, joten 
näihin haluttuihin veneisiin löy-
tyy kaikki tarvittavat varaosat ja 
lisävarusteet nyt ja tulevaisuu-
dessa. 

Terhi-vene on turvallinen valinta 
paitsi valmistustekniikkansa 
myös kestävyytensä ansiosta, 
ja se säilyttää arvonsa paljon 

tavallista pidempään. Tavoittee-
namme on jatkossakin kehittää 
veneitä, jotka kestävät katsetta 
ja aikaa sekä tarjoavat unohtu-
mattomia elämyksiä käyttäjil-
leen.

Terhi-vene on turvallinen 
valinta ja se säilyttää 

arvonsa paljon tavallista 
pidempään.
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Ainutlaatuinen
sandwich-rakenne

Terhi – Elämäsi vene

Suomalaiset Terhi-veneet valmistetaan vahvasta ja sileästä, iskun- ja 

säänkestävästä ABS-muovista. Tyhjiömuovattujen ulkokuorien väli täytetään 

vettä hylkivällä polyuretaanivaahdolla, joka toimii rakenteen vahvistajana 

ja kellukkeena. Kerrosrakenne vaimentaa ääntä ja tekee veneestä täysin 

uppoamattoman. Terhit ovat pitkäikäisiä ja erittäin helppohoitoisia veneitä, 

joiden viimeistely on täysin omaa luokkaansa.

Kaikki Terhi-veneet ovat 
Suomessa suunniteltuja 

ja valmistettuja, ja 
olemme erityisen ylpeitä 

kotimaisuudesta. Veneet ovat 
kestävää kotimaista laatua 

parhaimmillaan.

Kaikkien Terhi-veneiden 
sisä- ja ulkokuori on vahvaa ja 
sileää, iskun- ja säänkestävää 
ABS-muovia. Tyhjiömuovattujen 
ulkokuorien väli täytetään vettä 
hylkivällä polyuretaanivaahdolla, 
joka kiinnittyy sekä sisä- että 
ulkokuoreen. Väliaine toimii 
veneen rakenteen vahvistajana 
ja kellukkeena, samalla kun se 
vaimentaa ääniä. Lopputulokse-
na on pitkäikäinen, uppoamaton 
ja helppohoitoinen vene, jonka 
viimeistely on täysin omaa luok-
kaansa. 

Keveiden ja helposti siirrettävien 
veneiden sisä- ja ulkopinnat ovat 
tasaisia ja saumattomia sekä 
helppoja pitää puhtaana. Terhi 
erottuukin muista veneistä jo 
pelkän kauniin ja siistin ulkonä-
könsä perusteella. 

Viimeistelyn taso näkyy ja tun-
tuu myös tarkkaan mietityissä 
säilytystiloissa. Veneistä löytyy 
runsaasti lukittavia tiloja airoille 
ja muille tarvikkeille. Myös sade-
vesityhjentyvyys ja sisätilojen 
valumaurat tuovat lisää muka-
vuutta ja helppoutta jokapäiväi-
seen käyttöön.
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Pienestä on moneksi
Terhi Tender on erinomainen ison veneen apujolla tai ensivene perheen tulevien 
veneilijöiden käyttöön. Se on vaivaton soutaa sekä kevyt nostaa ja siirtää. Se kulkee 
jarruttelematta matkaveneen perässä. Katamaraanirunkonsa ansiosta Tender on 
erityisen vakaa ja turvallinen. Pitkittäissuuntaisen penkin alta löytyy lukittava tila 
airoille ja varusteille. Tender Green on kauttaaltaan vihreän värinsä ansiosta hyvä 
valinta esim. vesilinnustusta harrastaville.

TERHI TENDER / HINNAT

VAKIOVARUSTEIN ILMAN MOOTTORIA 1 050 €

PAKETTIHINNAT VAKIOVARUSTEIN

Terhi Tender & Honda BF2.3 SCHU 1 849 € (Sh. 2 040 €)

235 cm

130 cm

55 kg

2,3 kW/3 hv

2 hv

Max 2 hlöä

Värit

Terhi Tender

Vakiona:
• Airot 6.5' 195 - 30 mm, porattu
• Alumiinihankain, pari
• Kuminen törmäyslista
• Lukittava säilytystila
• Sadevesityhjentyvyys 
• Terhi-äyskäri

Lisävarusteet:
• Satamapeite ............................................................................. 231 €
• Säilytyslaatikko .........................................................................36 €
• Taavettikoukku .............................................................................5 €
• Tyyny .............................................................................................184 €

veneilijöiden käyttöön. Se on vaivaton soutaa sekä kevyt nostaa ja siirtää. Se kulkee 

ü

ü

4



Terhi Sunny

Vapaa-ajan pikkupuuhiin
Kätevän kokonsa ja keveytensä ansiosta tämä avovene kulkee mukavasti mukana 
vaikka auton katolla tai isomman veneen taaveteissa. Sunny sopii kalastuskäytön 
lisäksi mainiosti linnustajan passiveneeksi. Sunny on soutuvene, joka helpon soudet-
tavuuden lisäksi kulkee mukavasti pienellä perämoottorilla.

TERHI SUNNY / HINNAT

VAKIOVARUSTEIN ILMAN MOOTTORIA 1 250 €

PAKETTIHINNAT VAKIOVARUSTEIN

Terhi Sunny & Honda BF2.3 SCHU 2 049 € (Sh. 2 240 €)

310 cm

147 cm

75 kg

3,7 kW/5 hv

4 hv

Max 3 hlöä

D

Värit

ü

ü

Vakiona:
• Airot 7.5' 225, porattu
• Alumiinihankain, pari
• Kuminen törmäyslista
• Sadevesityhjentyvyys
• Terhi-äyskäri 

Lisävarusteet:
• Istuintyyny ....................................................................................67 €
• Kölinauha ........................................................................................27 €
• Satamapeite .............................................................................254 €
• Säilytyslaatikko .........................................................................36 €
• Taavettikoukku .............................................................................3 €
• Tavarakotelo penkin alle .....................................................42 €
• Tyynysarja .................................................................................377 €

Kätevän kokonsa ja keveytensä ansiosta tämä avovene kulkee mukavasti mukana 
vaikka auton katolla tai isomman veneen taaveteissa. Sunny sopii kalastuskäytön 
lisäksi mainiosti linnustajan passiveneeksi. Sunny on soutuvene, joka helpon soudet-

Airot 7.5' 225, porattu
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Soutuveneiden aatelia
Suomen ostetuin soutuvene, joka täyttää useimman mökkiveneilijän tärkeimmät 
tarpeet ja vaatimukset. Se on koko perheen vakaa ja turvallinen perusvene, jota 
on helppo ja kevyt soutaa. Paitsi airoilla, Terhi 385 kulkee mukavasti myös pienellä 
perämoottorilla. Veneessä on lukittava, kuiva säilytystila penkin alla. Saatavana 
valkoisena ja verdenä.

TERHI 385 / HINNAT

VAKIOVARUSTEIN ILMAN MOOTTORIA 1 690 € (Sh. 2 050 €)

PAKETTIHINNAT VAKIOVARUSTEIN

Terhi 385 & Honda BF2.3 SCHU 2 489 € (Sh. 3 040€) 

Terhi 385 & Honda BF4 SHNU 2 880 € (Sh. 3 600 €)

Terhi 385 & Honda BF5 SHU 3 040 € (Sh. 3 740 €)

Terhi 385 & Honda BF6 SHU 3 240 € (Sh. 3 840 €)

Terhi 385

Vakiona:
• Airot 8' 240, poraamaton
• Lukittava säilytystila
• Kuminen törmäyslista
• Nivelhankain, pari
• Sadevesityhjentyvyys
• Terhi-äyskäri

Lisävarusteet:
• Istuintyyny ....................................................................................67 €
• Kölinauha ........................................................................................27 €
• Mukiteline hankainholkkiin ................................................14 €
• Satamapeite ..................................................................................305 
• Sivukaiteet (pari) ............ harmaa 141 € / kirkas 135 €

runkonumerosta FI-TRH38001L718 alkaen

• Säilytyslaatikko kaiteeseen ...........................................  36 €
• Tavarakotelo penkin alle .....................................................42 €
• Tyynysarja .................................................................................377 €
• Vapaputki kaiteeseen ..................harmaa / kirkas  51 €

Suomen ostetuin soutuvene, joka täyttää useimman mökkiveneilijän tärkeimmät 
tarpeet ja vaatimukset. Se on koko perheen vakaa ja turvallinen perusvene, jota 
on helppo ja kevyt soutaa. Paitsi airoilla, Terhi 385 kulkee mukavasti myös pienellä 
perämoottorilla. Veneessä on lukittava, kuiva säilytystila penkin alla. Saatavana 

Airot 8' 240, poraamaton

380 cm

150 cm

98 kg

4,5 kW/6 hv

2–4 hv

Max 4 hlöä

Värit

ü

ü

D
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Terhi 400

Mallistosuosikki
Täysosuma mökkiveneeksi. Luotettava, helppo ja edullinen Terhi 400 toimii hyvin 
6–15 hv:n moottorilla, mutta on kuitenkin myös hyvin soudettavissa etu- ja keski-
penkiltä. Turvallisuutta pienessä veneessä tuovat vakaus, helppokäyttöisyys, hyvät 
ajo-ominaisuudet ja kestävyys. Vene on helppo vetää maihin ja se on täynnä nerok-
kaita säilytystilaratkaisuja. Lukittavat paikat mm airoille, polttoainesäiliölle ja akulle 
sekä avonaiset köysilokerot takakulmissa köysille. Saatavana valkoisena ja verdenä.

TERHI 400 / HINNAT

VAKIOVARUSTEIN ILMAN MOOTTORIA 2 150 €

PAKETTIHINNAT VAKIOVARUSTEIN

Terhi 400 & Honda BF5 SHU 3 500 € (Sh. 3 840 €)

Terhi 400 & Honda BF6 SHU 3 700 € (Sh. 3 940 €)

Terhi 400 & Honda BF8 SHU 4 740 €

Terhi 400 & Honda BF8 SHSU  5 040 €

Terhi 400 & Honda BF10 SHSU  5 340 €

401 cm

150 cm

120 kg

11,2 kW/15 hv

6-10 hv

Max 4 hlöä

D

ü

ü

Vakiona:
• Airot 8.5' 255, poraamaton
• Kaksi lukittavaa säilytystilaa
• Kuminen törmäyslista
• Nivelhankain, pari
• Sadevesityhjentyvyys
• Terhi-äyskäri

Lisävarusteet:
• Bimini, harmaa ......................................................................... 365 €
• Istuintyyny ....................................................................................67 €
• Keulakaide (hainevä) .......... harmaa 91 € / kirkas 92 €
• Knaapi.............................................harmaa 19 € / kirkas 16 €
• Kölinauha ........................................................................................45 €
• Mukiteline hankainholkkiin ................................................14 €
• Ohjauslaite/pulpetti ...........................................................444 €
• Satamapeite .............................................................................407 €
• Sivukaiteet (pari)  ........... harmaa 141 € / kirkas 135 €
• Säilytyslaatikko kaiteeseen .............................................36 €
• Takapenkin etulaipio  ............................................................39 €
• Targakaari, alumiini, 6 vapaputkea

+ kiinnikkeet 25 mm ..........................................................299 €
• Tavarakotelo penkin alle .....................................................42 €
• Tuulilasi......................................................................................... 173 €
• Tyynysarja .................................................................................402 €
• Uimaporras (säädettävä)................................................ 160 €

runkonumerosta FI-TRH40406C717 alkaen

• Valomasto ......................................................................................85 €
• Vapaputki kaiteeseen ................... harmaa / kirkas 51 €

11,2 kW/15 hv

Täysosuma mökkiveneeksi. Luotettava, helppo ja edullinen Terhi 400 toimii hyvin 
6–15 hv:n moottorilla, mutta on kuitenkin myös hyvin soudettavissa etu- ja keski-
penkiltä. Turvallisuutta pienessä veneessä tuovat vakaus, helppokäyttöisyys, hyvät 
ajo-ominaisuudet ja kestävyys. Vene on helppo vetää maihin ja se on täynnä nerok-
kaita säilytystilaratkaisuja. Lukittavat paikat mm airoille, polttoainesäiliölle ja akulle 
sekä avonaiset köysilokerot takakulmissa köysille. Saatavana valkoisena ja verdenä.

Värit
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Suomen suosituin moottorivene
Ajopulpetilla varustettu vakaa ja turvallinen Terhi 400 C on parhaimmillaan yhteys- ja 
vapaa-ajanveneenä 1-3 hengen kuormalla järvillä tai suojaisilla merialueilla. Vene so-
pii hyvin myös urheilukalastajan kaveriksi. Lisävarusteilla viimeistelet veneesi omaan 
käyttötarkoitukseen sopivaksi. Saatavana valkoisena ja verdenä.

TERHI 400 C / HINNAT

VAKIOVARUSTEIN ILMAN MOOTTORIA 2 590 €

PAKETTIHINNAT VAKIOVARUSTEIN

Terhi 400 C & Honda BF10 SRU 6 080 €

Terhi 400 C & Honda BF15 SRU 6 380 €

Terhi 400 C

Vakiona:
• Airot 8.5' 255, poraamaton
• Kaksi lukittavaa säilytystilaa
• Kuminen törmäyslista
• Nivelhankain, pari
• Ohjauspulpetti
• Sadevesityhjentyvyys
• Terhi-äyskäri

Lisävarusteet:
• Bimini, harmaa ......................................................................... 365 €
• Istuintyyny ....................................................................................67 €
• Keulakaide (hainevä) .......... harmaa 91 € / kirkas 92 €
• Knaapi.............................................harmaa 19 € / kirkas 16 €
• Kölinauha ........................................................................................45 €
• Mukiteline hankainholkkiin ................................................14 €
• Satamapeite .............................................................................407 €
• Sivukaiteet (pari) ............ harmaa 141 € / kirkas 135 €
• Säilytyslaatikko kaiteeseen .............................................36 €
• Takapenkin etulaipio ..............................................................39 €
• Targakaari, alumiini, 6 vapaputkea

+ kiinnikkeet 25 mm ..........................................................299 €
• Tavarakotelo penkin alle .....................................................42 €
• Tuulilasi......................................................................................... 173 €
• Tyynysarja  ................................................................................402 €
• Uimaporras (säädettävä)................................................ 160 €

runkonumerosta FI-TRH40406C717 alkaen

• Valomasto ......................................................................................85 €
• Vapaputki kaiteeseen ................... harmaa / kirkas 51 €

401 cm

150 cm

130 kg

11,2 kW/15 hv

6-10 hv

Max 4 hlöä

Värit

ü

D

Suomen suosituin moottorivene
Ajopulpetilla varustettu vakaa ja turvallinen Terhi 400 C on parhaimmillaan yhteys- ja 
vapaa-ajanveneenä 1-3 hengen kuormalla järvillä tai suojaisilla merialueilla. Vene so-
pii hyvin myös urheilukalastajan kaveriksi. Lisävarusteilla viimeistelet veneesi omaan 

ü
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Terhi 440

Tukeva kuormajuhta
Reilusti mitoitettu, perämoottorilla varustettava soutuvene. Leveän runkonsa 
ansiosta Terhi 440 on poikkeuksellisen vakaa ja kantavuudeltaan luokkansa huippua. 
Yhteysveneenä se kuljettaa isommankin kuorman turvallisesti mökille ja takaisin. 
Kalastuskäytössä vene ei keiku verkkoja laskettaessa eikä kalasaalista ylös nostetta-
essa. Veneessä on lukittavat säilytystilat sekä keulassa että perässä ja pituussuun-
nassa säädettävä, irrotettava keskipenkki.

TERHI 440 / HINNAT

VAKIOVARUSTEIN ILMAN MOOTTORIA 2 550 €

PAKETTIHINNAT VAKIOVARUSTEIN

Terhi 440 & Honda BF6 SHU 4 100 € (Sh. 4 340 €)

Terhi 440 & Honda BF8 SHU 5 140 €

Terhi 440 & Honda BF8 SHSU 5 440 €

440 cm

175 cm

150 kg

7,5 kW/10 hv

4-6 hv

Max 4 hlöä

D

ü

ü

Vakiona:
• Airot 8.5' 225, poraamaton
• Kaksi lukittavaa säilytystilaa
• Kuminen törmäyslista
• Nivelhankain, pari
• Sadevesityhjentyvyys
• Terhi-äyskäri

Lisävarusteet:
• Bimini, harmaa .........................................................................385 €
• Etukuomu ...................................................................................483 €
• Istuintyyny ....................................................................................67 €
• Keulakaide (hainevä) kirkas .......................................... 106 €

runkonumerosta FI-TRH44011L718 alkaen

• Knaapi, kirkas ...............................................................................14 €
runkonumerosta FI-TRH44001K708 alkaen

• Kölinauha ........................................................................................25 €
• Mukiteline hankainholkkiin ................................................14 €
• Satamapeite .............................................................................400 €
• Sivukaiteet (pari), kirkas .................................................. 135 €

runkonumerosta FI-TRH44011L718 alkaen

• Säilytyslaatikko kaiteeseen .............................................36 €
• Targakaari, alumiini, 6 vapaputkea

+ kiinnikkeet 25 mm ..........................................................299 €
• Tavarakotelo penkin alle .....................................................42 €
• Tyynysarja ................................................................................. 522 €
• Vapaputki kaiteeseen, kirkas ..........................................51 €

Värit

7,5 kW/10 hv

Reilusti mitoitettu, perämoottorilla varustettava soutuvene. Leveän runkonsa 
ansiosta Terhi 440 on poikkeuksellisen vakaa ja kantavuudeltaan luokkansa huippua. 
Yhteysveneenä se kuljettaa isommankin kuorman turvallisesti mökille ja takaisin. 
Kalastuskäytössä vene ei keiku verkkoja laskettaessa eikä kalasaalista ylös nostetta-
essa. Veneessä on lukittavat säilytystilat sekä keulassa että perässä ja pituussuun-

Airot 8.5' 225, poraamaton
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Soutuvene perinteitä kunnioittaen
Perinteinen suomalainen soutuvene Terhin tapaan toteutettuna. Tämä avovene 
liikkuu kevyesti ja sulavasti sekä soutaen että moottorilla, mutta on paljon perintei-
siä veneitä huolettomampi. Saimanin vankka ABS-muovista tehty sandwich -runko 
kestää puu- ja lasikuituveneitä paremmin kovatkin iskut ja esimerkiksi rantautumisen 
aiheuttamat kolhut. Saimanissa on paikat kahdelle airoparille sekä pienelle perämoot-
torille. Vene on varustettu lukittavilla säilytystiloilla ja säädettävällä keskipenkillä.

TERHI SAIMAN / HINNAT

VAKIOVARUSTEIN ILMAN MOOTTORIA 1 690 € (Sh. 1 900 €)

PAKETTIHINNAT VAKIOVARUSTEIN

Terhi Saiman & Honda BF2.3 SCHU 2 489 € (Sh. 2 890 €)

Terhi Saiman & Honda BF4 SHNU 2 880 € (Sh. 3 450 €)

Terhi Saiman & Honda BF5 SHU 3 040 € (Sh. 3 590 €)

Terhi Saiman

Vakiona:
• Airot 8.5' 255, poraamaton
• Kaksi lukittavaa säilytystilaa
• Kuminen törmäyslista
• Nivelhankain, pari
• Sadevesityhjentyvyys
• Solar-päivitysmahdollisuus vm. 2006 alkaen 

Solar-jälkiasennuspaketin avulla
• Terhi-äyskäri

Lisävarusteet:
• Ajokuomu ................................................................................... 473 €
• Istuintyyny ....................................................................................67 €
• Kölinauha ........................................................................................45 €
• Mukiteline hankainholkkiin ................................................14 €
• Satamapeite  ...........................................................................306 €
• Sivukaiteet (pari)  ........... harmaa 149 € / kirkas 152 €
• Solar-jälkiasennuspaketti (vm. 2006 alk.) ........ 771 €
• Säilytyslaatikko kaiteeseen .............................................36 €
• Targakaari, alumiini, 6 vapaputkea

+ kiinnikkeet 25 mm ..........................................................299 €
• Tavarakotelo penkin alle .....................................................42 €
• Tyynysarja ................................................................................. 431 €
• Vapaputki kaiteeseen ................... harmaa / kirkas 51 €

478 cm

148 cm

105 kg

3,8 kW/5 hv

2-4 hv

Max 4 hlöä

Värit

ü

D

ü

Soutuvene perinteitä kunnioittaen
Perinteinen suomalainen soutuvene Terhin tapaan toteutettuna. Tämä avovene 
liikkuu kevyesti ja sulavasti sekä soutaen että moottorilla, mutta on paljon perintei-
siä veneitä huolettomampi. Saimanin vankka ABS-muovista tehty sandwich -runko 
kestää puu- ja lasikuituveneitä paremmin kovatkin iskut ja esimerkiksi rantautumisen 
aiheuttamat kolhut. Saimanissa on paikat kahdelle airoparille sekä pienelle perämoot-
torille. Vene on varustettu lukittavilla säilytystiloilla ja säädettävällä keskipenkillä.
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Erämiehen kaveri
Erityisen hyvin luontoon mukautuva avovene, jolla voi liikkua vesillä entistä huo-
maamattomammin. Terhi Saiman Hunter perustuu huippusuosittuun, Terhi Saiman  
-malliin. Ero näiden veneiden välillä löytyy Hunterin sisäväristä, joka on kauttaaltaan 
vihreä, kuten koko runkokin. Hunter onkin omiaan lintuharrastajille ja sorsastajille, 
sillä luontoon sopivan värin lisäksi sen sulava liuku on äänetöntä.

TERHI SAIMAN HUNTER / HINNAT

VAKIOVARUSTEIN ILMAN MOOTTORIA 1 690 € (Sh. 1 900 €)

PAKETTIHINNAT VAKIOVARUSTEIN

Terhi Saiman Hunter & Honda BF2.3 SCHU 2 489 € (Sh. 2 890 €)

Terhi Saiman Hunter & Honda BF4 SHNU 2 880 € (Sh. 3 450 €)

Terhi Saiman Hunter & Honda BF5 SHU 3 040 € (Sh. 3 590 €)

Terhi Saiman Hunter

Vakiona:
• Airot 8,5' 255, poraamaton
• Kaksi lukittavaa säilytystilaa
• Kokovihreä väri (ulko- ja sisäkuori)
• Kuminen törmäyslista
• Nivelhankain, pari
• Sadevesityhjentyvä
• Solar-päivitysmahdollisuus vm. 2006 alkaen 

Solar-jälkiasennuspaketin avulla
• Terhi-äyskäri

Lisävarusteet:
• Ajokuomu ................................................................................... 473 €
• Bimini, harmaa ......................................................................... 365 €
• Istuintyyny ....................................................................................67 €
• Kölinauha ........................................................................................45 €
• Mukiteline hankainholkkiin ................................................14 €
• Satamapeite .............................................................................306 €
• Sivukaiteet (pari) ............ harmaa 149 € / kirkas 152 €
• Solar-jälkiasennuspaketti (vm.2006 alk.) ..........771 €
• Säilytyslaatikko kaiteeseen .............................................36 €
• Targakaari, alumiini, 6 vapaputkea

+ kiinnikkeet 25 mm ..........................................................299 €
• Tavarakotelo penkin alle .....................................................42 €
• Tyynysarja ................................................................................. 431 €
• Vapaputki kaiteeseen ................... harmaa / kirkas 51 €

478 cm

148 cm

105 kg

3,8 kW/5 hv

2-4 hv

Max 4 hlöä

Värit

ü

D

ü

Erityisen hyvin luontoon mukautuva avovene, jolla voi liikkua vesillä entistä huo-
maamattomammin. Terhi Saiman Hunter perustuu huippusuosittuun, Terhi Saiman  
-malliin. Ero näiden veneiden välillä löytyy Hunterin sisäväristä, joka on kauttaaltaan 
vihreä, kuten koko runkokin. Hunter onkin omiaan lintuharrastajille ja sorsastajille, 
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Uudistunut ekovene 
Saiman Solar on uudistettu painos Saiman Sunwindista. Vakiona pakettiin kuuluu 
keskipenkkiin integroitu 30 W aurinkopaneeli, lataussäädin ja akkukotelo - valmiiksi 
kytkettyinä. Lisää vain käyttötarpeesi mukainen akku ja valitsemasi sähkömoottori. 
Jos käytössäsi on integroidulla akulla varustettu sähköperämoottori, et välttämättä 
tarvitse erillistä akkua lainkaan, vaan voit hyödyntää aurinkosähköä suoraan latauk-
seen. Saiman Solar on täydellinen vene ympäristöstä välittävälle ja niille vesistöille, 
joissa polttoainemoottorilla ajelu ei ole sallittua.

TERHI SAIMAN SOLAR / HINNAT

VAKIOVARUSTEIN ILMAN MOOTTORIA 1 990 € (Sh. 2 490 €).

PAKETTIHINNAT VAKIOVARUSTEIN

Terhi Saiman Solar & Torqeedo 1003 CS 3 965 € (Sh. 4 685 €)

478 cm

148 cm

105 kg

3,7 kW/5 hv

2-4 hv

Max 4 hlöä

D

ü

ü

Vakiona:
• 30 W aurinkopaneli
• Airot 8,5' 255, poraamaton
• Akkukotelo
• Kaksi lukittavaa säilytystilaa
• Kuminen törmäyslista
• Lataussäädin
• Nivelhankain, pari
• Sadevesityhjentyvyys
• Terhi-äyskäri

Lisävarusteet:
• Ajokuomu................................................................................................... 473 €
• Bimini, harmaa  ...................................................................................... 365 €
• Istuintyyny ...................................................................................................67 €
• Kölinauha .......................................................................................................45 €
• Mukiteline hankainholkkiin ..............................................................14 €
• Satamapeite ............................................................................................306 €
• Sivukaiteet (pari) ...........................harmaa 149 € / kirkas 152 €
• Säilytyslaatikko kaiteeseen ...........................................................36 €
• Targakaari, alumiini, 6 vapaputkea

+ kiinnikkeet 25 mm .........................................................................299 €
• Tavarakotelo penkin alle ....................................................................42 €
• Tyynysarja..................................................................................................431 €
• Vapaputki kaiteeseen .................................. harmaa / kirkas 51 €

Värit

Saiman Solar on uudistettu painos Saiman Sunwindista. Vakiona pakettiin kuuluu 
keskipenkkiin integroitu 30 W aurinkopaneeli, lataussäädin ja akkukotelo - valmiiksi 
kytkettyinä. Lisää vain käyttötarpeesi mukainen akku ja valitsemasi sähkömoottori. 
Jos käytössäsi on integroidulla akulla varustettu sähköperämoottori, et välttämättä 
tarvitse erillistä akkua lainkaan, vaan voit hyödyntää aurinkosähköä suoraan latauk-
seen. Saiman Solar on täydellinen vene ympäristöstä välittävälle ja niille vesistöille, 

Terhi Saiman Solar
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Terhi 450

Uudistettu mökkiläisen yleisvene 
Terhi 450 on uudistettu versio 445-mallista, jonka suurin uudistus on erikoisvahvis-
tettu peräpeili. Erikoisvahva peräpeili kestää jopa 40 hv:n perämoottorin asentami-
sen, joka tuo käyttöön uusia ulottuvuuvksia. Kahvaohjattava versio.

TERHI 450 / HINNAT

VAKIOVARUSTEIN ILMAN MOOTTORIA 3 890 €

PAKETTIHINNAT VAKIOVARUSTEIN

Terhi 450 & Honda BF20 LHGU 7 880 € (Sh. 8 280 €)

Terhi 450 & Honda BF20 LHTU 8 180 € (Sh. 8 580 €)

Terhi 450 & Honda BF30 LHGU 9 490 € (Sh. 9 780 €)

445 cm

185 cm

275 kg

29,4 kW/40 hv

15-20 hv

C5 / D7

C/D

ü

ü

Vakiona:
• Kulkuvalovalmius
• Kuminen törmäyslista
• Käsikäyttöinen tyhjennyspumppu
• Moottorin kiinnityspultit
• Sadevesityhjentyvyys
• Terhi-äyskäri
• Uimaporras

Lisävarusteet:
• 450 ohjauslaite, täydellinen .....................................................1 170 €
• 450 std muutospaketti > 450 C............................................1 531 €
• Airot 9´ 270, poraamaton ...................................................................51 €
• Targakaari, alumiini, 6 vapaputkea

+ kiinnikkeet 25 mm ............................................................................ 299 €
• Anturiteline kaikuluotain .....................................................................46 €
• Aurinkotaso ja tyynyt ........................................................................ 573 €
• Bimini, harmaa ........................................................................................... 385 €
• Etukaiteet (hainevä), pari, kirkas ................................................223 €
• Etukuomu ..................................................................................................... 539 €
• Etuvalo, punainen/vihreä 135 mm  .............................................43 €
• Istuintyyny ......................................................................................................67 €
• Knaapi, kiiltävä  .............................................................................................16 €
• Nivelhankain, pari .......................................................................................28 €
• Ohjauslaite 445/450 std/C

(kok. ilman tuulilasia ja kaidetta) ...............................................640 €
• Pulpetin suojahuppu ........................................................................... 119 €
• Sammutin..........................................................................................................33 €
• Satama-/ajopeite ...................................................................................880 €
• Sivukaiteet, pari, kirkas ......................................................................264 €
• Takakaide, kirkas  ........................................................................................95 €
• Targakaari, kiillotettu .......................................................................... 425 €
• Terhi-säilytyslaatikko .............................................................................36 € 
• Tuulilasi ............................................................................................................155 €
• Tuulilasikaide, kirkas ............................................................................. 120 €
• Tyynysarja ....................................................................................................370 €
• Valomasto 1135 mm, valkoinen ....................................................63 €
• Valomasto 750 mm, valkoinen .......................................................57 €
• Vapaputki, kiillotettu  .............................................................................51 €

Värit
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Sivupulpetillinen
mökkikansan yleisvene
Terhi 450 C on sivupulpetillinen mökki- ja yleisvene, joka on erittäin vakaa ja tasapai-
noinen. Vahvistettu peräpeili mahdollistaa jopa 40 hv:n perämoottorin asentamisen, 
joka parantaa kuormansietokykyä sekä helpottaa liukuunnousua. Soveltuu mökille, 
kalastukseen, verkkojen laskuun/nostoon tai vaikkapa huviveneilyyn ja retkeilyyn.

TERHI 450 C / HINNAT

VAKIOVARUSTEIN ILMAN MOOTTORIA 4 790 €

PAKETTIHINNAT VAKIOVARUSTEIN

Terhi 450 C & Honda BF30 LRTU 10 680 € (Sh. 11 080 €)

Terhi 450 C & Honda BF40 LRTZ 9 990 € (Sh. 12 780 €)

Terhi 450 C

Vakiona:
• 12 V pistoke
• Knaapit
• Kulkuvalovalmius
• Kuminen törmäyslista
• Moottorin kiinnityspultit
• Ohjauspulpetti
• Sadevesityhjentyvyys
• Sähkökäyttöinen tyhjennyspumppu
• Terhi-äyskäri
• Tuulilasi
• Tuulilasikaide

• Uimaporras

Lisävarusteet:
• Airot 9´ 270, poraamaton .................................................................51 €
• Anturiteline kaikuluotain ..................................................................46 €
• Aurinkotaso ja tyynyt ...................................................................... 573 €
• Bimini, harmaa ........................................................................................ 385 €
• Etukaiteet (hainevä), pari, kirkas  ........................................... 223 €
• Etukuomu .................................................................................................. 539 €
• Etuvalo, punainen/vihreä 135 mm ............................................43 €
• Istuintyyny ...................................................................................................67 €
• Nivelhankain, pari ....................................................................................28 €
• Peräkuomu ............................................................................................... 851 €
• Pulpetin suojahuppu ......................................................................... 119 €
• Sammutin ......................................................................................................33 €
• Satama-/ajopeite ................................................................................880 €
• Sivukaiteet, pari, kirkas ...................................................................264 €
• Säilytyspeitto ........................................................................................ 387 €
• Takakaide, kirkas ......................................................................................95 €
• Targakaari, alumiini, 6 vapaputkea

+ kiinnikkeet 25 mm .........................................................................299 €
• Targakaari, kiillotettu ....................................................................... 425 €
• Tyynysarja................................................................................................. 370 €
• Valomasto 1135 mm, valkoinen .................................................63 €
• Valomasto 750 mm, valkoinen .....................................................57 €
• Vapaputki, kiillotettu ............................................................................51 €

445 Cm

185 cm

295 kg

29,4 kW/40 hv

20-40 hv

C5 / D7

ü

C/D

ü

Värit
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Terhi 450 CC 

Keskipulpetillinen
mökki- ja yleisvene 
Uusi Terhi 450 CC on keskipulpetillinen moottorivene, joka sopii niin mökki- kuin yleis-
veneeksi, ja jolla kuljet sekä mökkimatkat että kalastelet auringon laskiessa lämpimän 
kesäpäivän päätteeksi. Peräpeiliin voi asentaa jopa 40 hv perämoottorin, jolla vene 
kulkee iloisesti ja tasapainoisesti jopa kovassa kelissä.

445 Cm

185 cm

310 kg

29,4 kW/40 hv

20-40 hv

C5 / D7

C/D

ü

ü

Vakiona:
• 12 V pistoke
• Knaapit
• Kulkuvalovalmius
• Kuminen törmäyslista
• Moottorin kiinnityspultit
• Ohjauspulpetti
• Sadevesityhjentyvyys
• Sammutin
• Sähkökäyttöinen tyhjennyspumppu
• Terhi-äyskäri
• Tuulilasi
• Tuulilasikaide

• Uimaporras

Lisävarusteet:
• 450 CC Exclusive Pack .....................................1 990 €

Etukaiteet (hainevä), pari, kirkas; Konsolin suojahuppu; 
Peräkuomu; Sivukaiteet, pari, kirkas; Takakaide, kirkas;
Terhi-säilytyslaatikko; Tyynysarja

• 450 CC Comfort Pack .......................................1 299 €
Peräkuomu; Tyynysarja

• 450 CC Value Pack ............................................... 669 €
Etukaiteet (hainevä), pari, kirkas; Konsolin suojahuppu;
Sivukaiteet, pari, kirkas; Takakaide, kirkas; Terhi-säilytys-
laatikko

• Airot 9´ 270, poraamaton ...................................................................51 €
• Anturiteline kaikuluotain .....................................................................46 €
• Aurinkotaso ja tyynyt ........................................................................ 573 €
• Bimini, harmaa ........................................................................................... 385 €
• Etuvalo, punainen/vihreä 135 mm ..............................................43 €
• Istuintyyny ...................................................................................................67 €
• Nivelhankain, pari .......................................................................................28 €
• Satama-/ajopeite ................................................................................... 828 €
• Satamapeite ...............................................................................................467 €
• Säilytyspeitto ........................................................................................... 368 €
• Targakaari, alumiini, 6 vapaputkea

+ kiinnikkeet 25 mm ............................................................................ 299 €
• Targakaari, kiillotettu .......................................................................... 425 €
• Valomasto 1135 mm, valkoinen ....................................................63 €
• Valomasto 750 mm, valkoinen .......................................................57 €
• Vapaputki, kiillotettu ...............................................................................51 €

    

TERHI 450 CC / HINNAT

VAKIOVARUSTEIN ILMAN MOOTTORIA 4 790 €.

PAKETTIHINNAT VAKIOVARUSTEIN

Terhi 450 CC & Honda BF30 LRTU 10 680 € (Sh. 11 080 €)

Terhi 450 CC & Honda BF40 LRTZ 9 990 € (Sh. 12 780 €)

Värit
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Kalastajan kaveri
Kalastajien suosimalle venetyypille sukua oleva merikelpoinen Terhi Nordic 6020 
on saanut kiitosta korkeista laidoistaan ja poikkeuksellisesta vakaudestaan, jonka 
ansiosta veneeseen kulkeminen on turvallista kaikenikäisille veneilijöille. Tämä tekee 
Nordic 6020:sta myös mainion yhteysveneen. Kalastajalle Nordic 6020:n avoimeksi 
jätetty keskitila mahdollistaa vapaan ja turvallisen liikkumisen veneessä kalastuksen 
aikana ja saalista varten vakiona on kalasumppu.

TERHI NORDIC 6020 / HINNAT

VAKIOVARUSTEIN ILMAN MOOTTORIA 3 990 € (Sh. 4 285 €)

PAKETTIHINNAT VAKIOVARUSTEIN

Terhi Nordic & Honda BF10 LHU 6 980 € (Sh. 7 175 €)

Terhi Nordic & Honda BF10 LHSU 7 280 € (Sh. 7 475 €)

Terhi Nordic & Honda BF15 LHU 7 380 € (Sh. 7 575 €)

Terhi Nordic & Honda BF15 LHSU 7 580 € (Sh. 7 975 €)

Terhi Nordic 6020

Vakiona:
• Knaapit 4 kpl
• Kulkuvalovalmius
• Kuminen törmäyslista
• Lukittavat säilytystilat 3 kpl
• Sadevesityhjentyvyys
• Sumppu
• Terhi-äyskäri
• Uimaporras, säädettävä

Lisävarusteet:
• Airopari 9´ 270 poraamaton ............................................................... 51 € 
• Ajokuomu korkea ...................................................................................1 094 € 
• Anturiteline kaikuluotain ........................................................................46 € 
• Aurinkotaso ja tyyny ...............................................................................517 € 
• Bimini, harmaa ...............................................................................................385 € 
• Etukaide haievä, kiillotettu ................................................................... 95 € 
• Etukaidepari, kiillotettu ........................................................................376 € 
• Etukuomu, korkea ...................................................................................... 749 € 
• Etuvalo, punainen/vihreä 135mm ..................................................43 € 
• Istuintyyny.......................................................................................................... 67 €
• Kaidesarjapaketti sis. etu- ja takakaiteet.............................519 € 
• Mukiteline hankainholkkiin ....................................................................14 € 
• Nivelhankain, par ........................................................................................... 28 € 
• Ohjauslaite (ei sis. tuulilasia, tuulilasikaidetta, rattia

ja ohjauskaapelia) ......................................................................................709 € 
• Ohjauslaite kaide, kiillotettu .............................................................100 € 
• Ohjauslaite tuulilasi ..................................................................................191 € 
• Ohjauspulpetin suojahuppu ................................................................. 89 € 
• Peräkuomu .......................................................................................................864 €
• Sammutin ..............................................................................................................33 € 
• Säilytyspeitto................................................................................................354 € 
• Takakaidepari, kiillotettu  ....................................................................140 € 
• Targakaari, alumiini, 6 vapaputkea

 + kaidekiinnikkeet 25 mm .................................................................299 € 
• Targakaari, kiillotettu ..............................................................................425 € 
• Terhi-säilytyslaatikko ................................................................................ 36 € 
• Tyynyssarja .....................................................................................................517 € 
• Valomasto 1135 mm, valkoinen .....................................................  63 € 
• Valomasto 750 mm, valkoinen ......................................................... 57 € 
• Vapaputki kiillotettu................................................................................... 51 € 

462 cm

187 cm

225 kg

22,4 kW/30 hv

10-15 hv

Max 5 hlöä

ü

C

ü

Kalastajien suosimalle venetyypille sukua oleva merikelpoinen Terhi Nordic 6020 
on saanut kiitosta korkeista laidoistaan ja poikkeuksellisesta vakaudestaan, jonka 
ansiosta veneeseen kulkeminen on turvallista kaikenikäisille veneilijöille. Tämä tekee 
Nordic 6020:sta myös mainion yhteysveneen. Kalastajalle Nordic 6020:n avoimeksi 
jätetty keskitila mahdollistaa vapaan ja turvallisen liikkumisen veneessä kalastuksen 

Värit
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Terhi Nordic 6020 C

Perheelle paras 
Terhi Nordic 6020 C -pulpettivene on suoraa sukua kalastajien suosimalle venetyy-
pille. Esikuviensa tavoin tällä veneellä voi lähteä vesille turvallisin mielin säällä kuin 
säällä. Mikäli istumatilaa tarvitaan enemmän, sivulaatikon kansi taittuu kätevästi 
penkiksi veneen keskelle. Veneen vakiovarusteisiin lukeutuvat muun muassa pilssi-
pumppu ja kulkuvalovalmius.

462 cm

187 cm

255 kg

22 kW/30 hv

20-30 hv

Max 5 hlöä

C

ü

ü

Vakiona:
• 12 V pistoke
• Etukaidepari
• Knaapit 4 kpl
• Kulkuvalovalmius
• Kuminen törmäyslista
• Lukittavat säilytystilat 3 kpl
• Ohjauspulpetti
• Pilssipumppu
• Sadevesityhjentyvyys
• Sumppu
• Takakaidepari
• Terhi-äyskäri
• Tuulilasi
• Tuulilasin kaari
• Uimaporras

Lisävarusteet:
• Airopari 9´ 270, poraamaton .............................................................. 51 € 
• Ajokuomu, korkea..................................................................................1 094 € 
• Anturiteline kaikuluotain ........................................................................46 € 
• Aurinkotaso ja tyyny ...............................................................................517 € 
• Bimini, harmaa ...............................................................................................385 € 
• Etukaide hainevä, kiillotettu................................................................ 95 € 
• Etukaidepari, kiillotettu ........................................................................376 € 
• Etukuomu, korkea ...................................................................................... 749 € 
• Etuvalo, punainen/vihreä 135 mm .................................................43 € 
• Istuintyyny.......................................................................................................... 67 €
• Mukiteline hankainholkkiin ....................................................................14 € 
• Nivelhankain, pari .......................................................................................... 28 € 
• Ohjauspulpetin suojahuppu ................................................................. 89 € 
• Peräkuomu ......................................................................................................864 €
• Sammutin ..............................................................................................................33 € 
• Säilytyspeitto  ..............................................................................................354 € 
• Takakaidepari, kiillotettu .....................................................................140 € 
• Targakaari, alumiini, 6 vapaputkea

+ kaidekiinnikkeet 25 mm ..................................................................299 € 
• Targakaari, kiillotettu ..............................................................................425 € 
• Terhi-säilytyslaatikko ................................................................................ 36 € 
• Tyynyssarja .....................................................................................................517 € 
• Valomasto 1135 mm, valkoinen ...................................................... 63 € 
• Valomasto 750 mm, valkoinen ......................................................... 57 € 
• Vapaputki, kiillotettu ................................................................................. 51 € 

TERHI NORDIC 6020 C / HINNAT

VAKIOVARUSTEIN ILMAN MOOTTORIA 5 290 € (Sh. 5 750 €)

PAKETTIHINNAT VAKIOVARUSTEIN

Terhi Nordic C & Honda BF20 LRTU 9 780 € (Sh. 10 640 €)

Terhi Nordic C & Honda BF30 LRTU 11 180 € (Sh. 12 040 €)

Terhi Nordic 6020 C

462 cm

187 cm

255 kg

Terhi Nordic 6020 C -pulpettivene on suoraa sukua kalastajien suosimalle venetyy-
pille. Esikuviensa tavoin tällä veneellä voi lähteä vesille turvallisin mielin säällä kuin 
säällä. Mikäli istumatilaa tarvitaan enemmän, sivulaatikon kansi taittuu kätevästi 
penkiksi veneen keskelle. Veneen vakiovarusteisiin lukeutuvat muun muassa pilssi-

Värit
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Veneilyn iloa
Terhi 475 Twin C:n erinomainen viimeistely, turvalliset kaiteet sekä hyvät säilytys-
tilat, ajo-ominaisuuksista puhumattakaan, tekevät tästä veneestä kokoluokassaan 
mökkiläisten ja harrastekalastajien kestosuosikin. Suojaavat pulpetit on varustet-
tu lukittavilla hansikaslokeroilla ja niiden väliin kiinnitettävä välipressu parantaa 
takapenkillä matkustavien suojaa entisestään. Lisävarustevalikoima on kattava ja 
esimerkiksi peräkuomu taittuu piiloon sille varattuun koteloon, kun sitä ei tarvita.

TERHI 475 TWIN C / HINNAT

VAKIOVARUSTEIN ILMAN MOOTTORIA 8 250 € (Sh. 9 500 €)

PAKETTIHINNAT VAKIOVARUSTEIN

Terhi 475 Twin C & Honda BF40 LRTZ 11 990 € (Sh. 15 780 €)

Terhi 475 Twin C & Honda BF50 LRTZ 12 490 € (Sh. 16 280 €) 

Terhi 475 Twin C

Vakiona:
• Keulakaide
• Kuminen törmäyslista
• Ohjauslaite/pulpetti
• Sadevesityhjentyvyys
• Sammutin
• Sivukaiteet
• Terhi-äyskäri
• Tuulilasi
• Tuulilasikaide
• Väliverho

Lisävarusteet:
• Anturiteline kaikuluotain ..................................................................46 €
• Aurinkotaso ja tyynyt ...................................................................... 567 €
• Bimini, harmaa ........................................................................................ 385 €
• Etuvalo, punainen/vihreä 135 mm ............................................43 €
• Istuintyyny ...................................................................................................67 € 

• Peräkuomu (vaatii väliverhon) ............................................. 1 048 €
• Raymarine Axiom 7-DV ............................................................. 1 605 €
• Säilytyspeitto ........................................................................................ 336 €
• Targakaari alumiini, 6 vapaputkea

+ kiinnikkeet 25 mm .........................................................................299 €
• Targakaari, kiillotettu ....................................................................... 425 €
• Terhi-säilytyslaatikko ..........................................................................36 €
• Tyynysarja................................................................................................. 669 €
• Valomasto 1135 mm, valkoinen .................................................63 €
• Valomasto 750 mm, valkoinen .....................................................57 €
• Vapaputki, kiillotettu ............................................................................51 €

475 cm

185 cm

370 kg

45 kW/60 hv

50 hv

Max 5 hlöä

ü

C

ü

Terhi 475 Twin C:n erinomainen viimeistely, turvalliset kaiteet sekä hyvät säilytys-
tilat, ajo-ominaisuuksista puhumattakaan, tekevät tästä veneestä kokoluokassaan 
mökkiläisten ja harrastekalastajien kestosuosikin. Suojaavat pulpetit on varustet-
tu lukittavilla hansikaslokeroilla ja niiden väliin kiinnitettävä välipressu parantaa 
takapenkillä matkustavien suojaa entisestään. Lisävarustevalikoima on kattava ja 
esimerkiksi peräkuomu taittuu piiloon sille varattuun koteloon, kun sitä ei tarvita.

Värit
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Terhi 475 BR

Monipuolinen uutuus
Terhi 475 BR on hieman alle viisimetrinen tuplapulpettivene, jossa kaksi pulpettia 
sekä lisävarusteena saatava väliovi muodostavat suojaavan takatilan. Takatila on 
varustettu kahdella pehmustetulla erillisistuimella sekä leveällä takapenkillä, jossa 
riittää tilaa yhteensä jopa viidelle aikuiselle. Takatilaa suojaavista pulpeteista löytyy 
mainiot säilytystilat ja paikka karttaplotterille. Pulpeteissa on myös virranulostulo ja 
kaksi lukittavaa hansikaslokeroa. Keulassa on ankkuriboksi sekä keulasäilytystila ja 
perässä on köysiboksit, takapenkin säilytystila sekä kuomukotelo.

TERHI 475 BR / HINNAT

VAKIOVARUSTEIN ILMAN MOOTTORIA 8 790 € (Sh. 10 000 €)

PAKETTIHINNAT VAKIOVARUSTEIN

Terhi 475 BR & Honda BF40 LRTZ 12 490 € (Sh. 17 790 €)

Terhi 475 BR & Honda BF50 LRTZ 12 990 € (Sh. 18 290 €)

Terhi 475 BR & Honda BF60 LRTU 14 490 € (Sh. 19 590 €)

475 cm

185 cm

390 kg

45 kW/60 hv

50 hv

Max 5 hlöä

C

ü

ü

Vakiona:
• Ankkuri-/köysilaatikot keulassa ja perässä
• Erikoisvahva ABS-kolmikuorirakenne
• Jalkatuki kuljettajalle ja kartturille
• Kuljettajalla ja kartturilla kokopehmustetut erillisistuimet 

(sis. suojahuppu)
• Karttalaatikko PP-puoli + karttalaatikon kansi
• Keulakaiteet (vasen ja oikea)
• Knaapit keulassa ja perässä, kiiltävä
• Korkeat laidat ja tasainen turkki, lattiapinnalla liukueste-

tarrat

Lisävarusteet:
• Anturiteline kaikuluotain ..................................................................46 €
• Aurinkotaso ja tyynyt  .................................................................... 598 €
• Bimini, harmaa ........................................................................................ 385 €
• Etuvalo, punainen/vihreä 135 mm ............................................43 €
• Istuintyyny ...................................................................................................67 € 
• Peräkuomu (vaatii välioven) ...................................................1 168 €
• Raymarine Axiom 9-RV............................................................. 1 808 €
• Satamapeite ............................................................................................403 €
• Säilytyspeitto  ....................................................................................... 395 €
• Targakaari, alumiini, 6 vapaputkea

+ kiinnikkeet 25 mm .........................................................................299 €
• Targakaari, kiillotettu  ...................................................................... 425 €
• Terhi-säilytyslaatikko ..........................................................................36 €
• Tyynysarja  ...............................................................................................469 €
• Valomasto 1135 mm, valkoinen .................................................63 €
• Valomasto 750 mm, valkoinen .....................................................57 €
• Vapaputki, kiillotettu ............................................................................51 €
• Väliovi  ...........................................................................................................559 €
• Väliverho .................................................................................................... 133 €

• Kulkuvalovalmius (valomaston jalka, musta)
• Kuminen törmäyslista
• Kuomukotelo peräpenkin takana
• Monipuoliset säilytystilat keulassa, perässä ja pulpeteissa
• Mukitelineet
• Ohjauslaite/ajopulpetit
• Sadevesityhjentyvyys
• Sammutin
• Sähköinen automaattinen pilssipumppu
• Takakaiteet
• Teleskooppimela
• Terhi-äyskäri
• Tuulilasi
• Tuulilasikaide
• Uimaporras
• Uppoamaton rakenne CE-standardien mukaan ja sadevesityhjenevä avotila
• 12 V pistoke

Värit
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TERHI.FI

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi varaamme oikeuden teknisiin 
muutoksiin sekä hinnanmuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Kuvissa olevien veneiden varustelu saattaa
poiketa vakiovarustelusta.

Myynti ja tuotetiedustelut:
Terhi-jälleenmyyjät kautta maan

(https://www.terhi.fi/jalleenmyynti-ja-huolto)

TerhiVeneet
TerhiABSboats


