Silver Fox Avant 485

SILVER AVANT ‐mallisto tuo uutta ajattelua alumiiniveneisiin
Silver tuo markkinoille täysin uuden alumiinirunkoisen Avant‐sarjan. Kyseessä ovat ensimmäiset
alumiinirunkoiset, leveällä sivupulpetilla varustetut venemallit. Vuoden 2014 mallistoon tulee saataville
kaksi eri versiota, Fox Avant 485 ja Wolf Avant 510. Näissä veneissä on keskitytty erityisesti käytettävyyteen,
veneessä liikkumiseen ja turvallisuuteen. Silver Fox Avant on kahdesta uutuudesta pienempi vaihtoehto.
SILVER FOX AVANT 485
Edullinen ja mukava monikäyttövene
Uutuusmalliston pienempi versio tulee Silver‐venemalliston edullisimpaan päähän. Tämä tyylikäs vene on
oivallinen saariston yhteyskäyttöön, kalastukseen ja pieneen huviajeluun. Perinteiseen
sivupulpettiveneeseen verrattuna Fox Avant tarjoaa hyvän tuulensuojan kahdelle ihmiselle ja takaa silti
helpon liikkumisen ja hyvät tilat.
Veneessä helppo liikkua
Tukevat kaiteet helpottavat keulasta veneeseen nousua ja mahdollistavat veneen hyvän hallinnan
maistakin. Kaiteistus on suunniteltu kalastuskäyttöä ajatellen niin, että takiloiden ja targakaaren asennus
on helppoa. Keulatäkiltä alas astuttaessa tullaan isoon etuavotilaan, jossa on myös vakiona pitkä
säilytystila. Tähän tilaan voidaan tarvittaessa lisätä klaffipenkki tai kesän retkiä varten kylmäsäilytyslaatikko.
Takaosaan astuttaessa huomaa heti, miten hyvin kulkeminen on suunniteltu. Tukeva, haponkestävä
kaiteistus seuraa koko matkan ja tilaa on riittävästi. Aivan perään, mahdollisesti veteen virkistäytymään, on
kulku paarpuurin puolelta selkeää kulkureittiä. Lukittavan takapenkin alle sijoitettuihin tiloihin pääsee
täydellisesti käsiksi. Irrotettavan etukappaleen avulla saa polttoainetankin hyvin esille ja otetuksi mukaan
(tilaa kahdelle tankille). Lisäksi kuivaa tilaa riittää myös muulle tavaralle.
Ajomukavuutta ja reilusti suojaisaa tilaa
Fox Avant on erityisen vakaa vene, ja se on ajo‐ominaisuuksiltaan poikkeuksellisen tasapainoinen myös alle
liukunopeutta ajettaessa. Kuljettajan paikalla tuntee ergonomisesti suunnitellun ajoasennon sekä istuen
että seisten. Mittaristo ja mahdollinen plotteri (joko kiinteä tai irrotettava) ovat hyvin näkyvissä ja käsillä.
Pulpetista löytyy myös hyvä säilytystila pientavaroille ja juomapullolle. Kaikki tämä on suuren ja tyylikkään
tuulilasin takana. Tilaa on kahdelle henkilölle hyvin suojattuna, mikä on merkittävä etu esimerkiksi lapsen
kanssa kahden veneiltäessä.
Taloudellinen Silver+Honda‐paketti 5 vuoden takuulla
Ajettaessa turvallisen urheilullinen Silver Fox Avant 485 on erittäin taloudellinen, reilun 20 solmun
nopeudella ajettaessa kulutus on jopa vain 0,36 l/merimaili. Suositellulla Hondan 50‐hevosvoimaisella
moottorilla huippunopeus ylittää turvallisesti 30 solmua kahden henkilön kuormalla. Kaiken kruunaa
Silver+Honda‐paketille myönnettävä 5 vuoden takuu. Veneilyn päätyttyä yhdistelmä on helppo kuljettaa
edullisella, kantavuudeltaan 750 kg:n jarruttomalla trailerilla.
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Silver‐veneiden valmistaja TerhiTec Oy on osa vuonna 1905 perustettua Otto Brandt ‐konsernia, johon kuuluvat Honda‐ ja Yanmar‐
maahantuoja Oy Brandt Ab, Oy Telva Marine Ab, TerhiTec Oy (Terhi, Sea Star ja Silver veneet), Polaris‐maahantuoja Brandt‐Polaris
Oy sekä Suomen suurin moottoripyörä‐ ja mönkijätalo Bike World Oy.

