
HISSAR
� Hydraulstyrning är standard
� Inredning i moduler
� Durkar i aluminium

DISSAR
� Dåligt skydd bakom pulpeten 
� Smal ombordstigning

SNABBPLANING. Faster 495 i saknar steglister och 

kommer snabbt upp i plan men i vågor och hög sjö blir 

det stampigt och obekvämt på toften. Det är uthärd-

bart en kortare tid, men det kan vara klokt att kika på 

CC-modellen som är utrustad med bekväma fåtöljer. 

FIFFIG FLEXIBILITET

Inredningen kan flyttas runt och väljas till. Den har mjuk och 
behaglig sjögång samt generös standardutrustning. Faster 
495 i är en välförpackad snygging med sinne för flexibilitet.

 test

ett utbudshav av populära Buster- 
och Silverbåtar vågar det "nska lilla 
familjeföretaget Juha Snell OY kasta 
loss för att satsa på en egen stryktålig 

styrpulpetare på fem meter. Och visst påminner 
Faster 495 vid första anblicken om både Silver 
485 Avant och Buster M. 

Publiken båten vänder sig till är också den-
samma, det vill säga de som letar efter en min-
dre styrpulpetare, lämplig för både landstället 
och dagsut(ykter ut i skärgården. De verkar ha 
lyckats bra, i varje fall på hemmaplan. I Finland 
såldes under förra året 160 Faster 495, i Norge 15 
och här i Sverige 25 stycken. 

FASTER 495 FINNS att få i två olika varianter, 495 i 
och 495cc. Vår testbåt, Faster 495 i, är försedd 
med en styrpulpet som kan (yttas i sidled. En 

smart funktion som frigör plats för såväl  mycket 
packning som transport av byggmaterial eller  
för "ske. Styrpulpeten skyddar föraren gott, 
både för vind och vattenstänk. Här "nns ett 
"1gt fack för telefon, nycklar och plånbok, 
och annat som behöver förvaras torrt och till-
gängligt. Själva sittplatsen bakom rutan består i 
princip bara av en enkel toft/ett stuvfack. 

Fördelen är att durkytan framför  förarplatsen 
blir överraskande stor med tanke på båtens 
ringa längd. Nackdelen är att körställningen 
inte är den bekvämaste. Att i stampig sjö  studsa 
upp och ner på toften och samtidigt parera 
 styrningen är uthärdbart en kortare tid, men 
frågan är om det i längden inte är klokare att 
istället välja modellen med bokstavskombina-
tionen cc. 

495cc har styrpulpeten placerad längre 

i

5 x aluminiumbåtar

Längd 4,96 m
Bredd 1,97 m
Vikt 440 kg
Antal personer 6 
Motorstorlek 40–60 hk
CE-kategori C
Pris 193 280 kronor med 40 hk Mercury, 
197 290 kronor med 50 hk Mercury, 

206 200 kronor med 60 hk Mercury

Mer info www.faster.fi

 Fakta FASTER 495 I
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FAKTA
Modell Faster 495 i

Förarplats Enkel men funktionell, risk för  

 träsmak i längden

Köregenskaper Mjuka, följsamma och utan  

 överraskningar

Åretruntanvändning För kortare sträckor utan istäcke 
Utrustningsnivå Hydraulstyrning ingår som  

 standard

Prisnivå Rätt dyr

Kundgrupp Stilmedvetna stadsbor på  

 skärgårdstur och sommargäster  

 med ombytligt sinneslag

Villhabegär En våt dröm i litet format för den  

 som vill ha en snygg och behändig  

 båt med stor flexibilitet

 
 UR TESTPROTOKOLLET

�

1. FUNKTIONELLT. Förarplatsen är enkel, men har det 

som behövs. Däremot ökar risken för träsmak ju längre 

tid du sitter på den hårda bänken.

2. FLYTTBART. Inredningen kan både väljas till och 

flyttas efter behov, tack vare skenor längs friborden. 

Räcket är till skillnad från flera av våra andra testbåtar 

inte svetsat, utan nitat, vilket sparar både på kostnaden 

och livslängden. 

3. SMALT. Stäven är visserligen snygg, men väl smal 

för den som enkelt vill lasta ombord större föremål. 

Knaparna är också i minsta laget. 

4. TRANSPORTÅSNA. Styrpulpetens placering gör det 

stora fördäcket möjligt, vilket är en fördel för den som 

vill lasta eller fiska.

1.

4.3.

2.

 för över, vilket ger plats nog för ett väl stoppat 
 och riktigt förarsäte. 

FUNKTIONEN STÅR I fokus, vilket märks på båtens 
enkla men genomtänkta utformning. Den ska 
helt enkelt fungera oavsett väderförhållanden. 
Bland annat är alla gångytor och platser där du 
kan tänkas placera fötterna grövre rä"ade för 
att erbjuda ett bättre halkskydd. Inkommande 
vatten rinner snabbt ut genom de stora dräne-
ringshålen i aktern. Nackdelen med dessa hål 
är att de även släpper in en hel del vatten vid 
stillaliggande om ett par tyngre personer valt 
att slå sig ner på aktertoften. Fi#gt nog för den 
som vill utforma båten efter eget behov till en 
rimlig kostnad $nns det bland tilläggsutrust-
ningen olika storlekar av förvaringslådor i plast, 
monterade på skena och enkla att välja till.
 

PRECIS SOM PÅ de övriga Fastermodellerna 
 saknar 495 steglister. Det gör att båten snabbt 
kommer upp i plan och går mjukt i sjön, men 
den går lite tyngre och tappar några knop. Sjö-
gången är behaglig och färden går som förvän-
tat, utan överraskningar och adrenalinkickar. 

I aktern hänger en 60-hästars Mercury, vilket 
räcker till för att få upp båten i 33 knop med två 
personer ombord. 

Visst Alucraft, Buster och Ockelbon i vår 
test armada klyver vågorna bättre, men Faster 
gör ett fullt tillräckligt jobb. Behagligast är det 
runt 24–25 knop. Då är också bränsleförbruk-
ningen som bäst. 

Faster 495 är framförallt en värdig konkur-
rent till Silver fox 485 avant, och tilltalar form-
esteten som gärna använder båten för transpor-
ter till stugan, men också till $ske. 

LAGOM. Med en 60-hästare gör båten 33 knop,  

25 knop är en behaglig marschfart.
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