Lidingö 2007-08-16
Pressmeddelande för omgående publicering:

Finngulf introducerar en ny 43 fots Cruiser/Racer designad
av Bruce Farr!
Finngulf Yachts Ab fortsätter förnyelsen av sin segelbåtsflotta. Den nya 43-fotaren
fyller gapet mellan Finngulf 41 och 46, och markerar ännu tydligare inriktningen mot
mera prestanda och högre boendekomfort i kombination med stilfull design.
De första nya 43-fotarna sjösätts i maj 2008. Nya Finngulf 43 utvecklas i samarbete
mellan varvet: Finngulf Yachts Ab, båtdesigner: Farr Yacht Design och interördesigner:
Studio Suppanen. De tre första båtarna är redan sålda till kunder i Finland och England.
Om båten:
Finngulf 43 utvecklas i enlighet med varvets traditionellt höga krav på kvalitet i
utförande och detaljer. Båten representerar verkligen varvets motto av ”100 procent
segling”. Stilspråket för skrov och däck är modernt och aggressivt. I samarbete med
designbolagen har man skapat en båt som även bevarar Finngulfs identitet.
Finngulf 43 är en riktig prestandabåt som även fungerar bra med en liten
familjebesättning. För kappseglings respektive cruisingseglare finns olika alternativa
lösningar gällande däcksbeslag samt kölar och roder. Inredningsmässigt kan man välja
mellan, Classic med mattlackad teak och Modern med något lättare och ljusare intryck.
Utvecklingen av skrov, däck samt inredning är framtagna i 3-D CAD verktyg , vars 3dimensionella modeller direkt kan användas för att fräsa ut skrov och däck- mallar som
utgör exakta replikor av 3D-modellen. Skrov och däck byggs med Epoxy-harts med
vakuum metoden för högsta glashalt/styrka i skrov och däck samt lägsta vikt. Den
datorbaserade konstruktionen gör även att Finngulf Yachts Ab ännu lättare och snabbare
kan erbjuda sina kunder specialanpassade lösningar. Nya Finngulf 43 kommer att
representera det absolut senaste inom varje aspekt av modern yachtdesign när den
sjösätts i Maj 2008.
Om varvet:
Finngulf Yachts Ab är ett ledande finskt kvalitetsvarv som bygger Performance Cruiser
segelbåtar i storlekar 28, 33, 37, 41 och 46 fot. Finngulf Yachts Ab har sedan det
grundades levererat över 700 båtar. Finngulf Yachts Ab har ökat sin omsättning kraftigt
under de senaste fem åren, fram för allt genom export. Under det senaste året har man
satsat mycket på att utveckla personalen samt att effektivisera och förnya
produktionsmetoder. Finngulf Yachts Ab omsättning 2006 var 4,8 MEURO , man
levererade ca 30 båtar. Antal anställda är 40 på varvet i Skuru, Finland.
Finngulf båtar finns nu i storlekar FG28, FG33, FG37, FG41, Nya FG43, samt FG46.
www.finngulf.com
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Om Yacht designern:
Farr Yachts Design Ltd är världens ledande designbyrå för prestanda och
kappseglingsbåtar, med upp till 40 internationella världsmästerskap på sina design under
de 25år man varit verksam. Farr designade båtar har haft framgång i både internationella
havskappseglingar som bankappseglingar. Bl.a. kan man nämna tävlingar som
Whitbread Around the World, Volvo Ocean Race, America´s Cup, Admiral´s Cup,
Commodore´s Cup, Kenwood Cup, Sardinia Cup, och Southern Cross. 1981 grundade
Bruce Farr och Russell Bowler, Farr Yacht Design. Företaget sysselsätter 17 personer i
Annapolis, USA:
www.farrdesign.com
Om inrednings designern:
Studio Suppanen är Ilkka Suppanens grundade designbyrå. Byrån erbjuder
helhetslösningar inom design och strategisk design samt inom arkitektur. Kunder är bl.a.
Artek, Marimekko, Cappellini, Ferlea,, Leucos, Lucente, Nokia, Zanotta, Saab
Automobiles och Camper. Ilkka Suppanens designstil är modern ljus nordisk klassisk
stil. Suppanen representerar en ung generation finländska modeskapare som även är
känd utomlands. Han har bl.a. vunnit 2006 det eftertraktade Nordiska Bruno Mathsson
priset. Ilkka Suppanens arbeten har presenterats runt i världen, bl.a. kan nämnas
Venedigs Biennal, Milanos internationella möbelmässa samt i MoMa i New York. Hans
alster kan studeras i både tidskrifter och böcker. Studio Suppanen är grundat år 1995 i
Helsingfors.
Om Sjöman Yachting AB:
Lars Sjöman driver Sjöman Yachting som är generalagent och importör för Finngulf och
Finn Flyer båtar i Sverige. Lars har bl.a. vunnit finska mästerskapet i Drake,
Östersjömaran, Gotland Runt samt Lidingö Runt, förutom kappsegling finns det en
livslång erfarenhet från Cruising segling i Östersjön. Lars är ingenjör och har
professionell och livslång erfarenhet och kunnande inom försäljning och
marknadsföring. Sjöman Yachting AB är grundat 2005 av Lars Sjöman.

För mera information :
Sjöman Yachting AB
Lars Sjöman
Hamnvägen 4
181 66 Lidingö
lars@sjomanyachting.se
www.sjomanyachting.se
08 43746616
070 7295330

!" # $%
'. ' /

&'( "%")%*+,$$"
! 000! ' /

!

Finngulf 43 Preliminary Main Dimensions
Design: Farr Yacht Design
Interior styling: Studio Suppanen
Hull & Deck built of epoxy (vacuum)
Carbon rig optional
Launch of boats # 1 & 2: May 1st, 2008

LOA
DWL
Beam max.
Draft racing
Draft cruising
Ballast racing
Ballast cruising
Displacement lightship racing
Displacement lightship cruising

13.10 m
11.58 m
4.07 m
2.62 m
2.20 m
3 772 kg
3 978 kg
7 900 kg
8 350 kg

I
ISP
J
P
E
Mainsail area
Headsail area (105%)
Headsail area (138%)
Spinnaker area (top)

17.48 m
19.23 m
4.99 m
17.48 m
5.97 m
64 m2
49 m2
59 m2
162 m2

Engine
Fuel capacity
Water capacity
Holding/waste capacity
Classic & modern interior options
2 aft cabin layout, owners cabin in front, 2 heads

29kW / 40hp
147 ltr.
243 ltr.
2*59 ltr.

More information:
Finngulf Yachts Ltd, Managing Director Anders Kurtén
GSM: + 358 50 327 1272, email: anders.kurten@finngulf.com

