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Pituus  2,32 m, leveys  1,23 m, paino n.33 kg. Kantavuus 2 henk. /150 kg. Suositellaan 

vain pienelle sähkömoottorille. 

Vakiona: törmäyslista,  vetokoukku, hankaimet, kond. vesitulppa, perämoott.valmius 

Lisävarusteet: airot 

Kolmikölinen pohja tekee jollasta kokoonsa nähden vakaan. Keveytensä ansiosta 

helppo käsitellä ja siirtää. Soveltuu hyvin apuveneeksi isommalle veneelle tai lasten 

käyttöön. 

  

http://www.särki.fi/
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Pituus 3,99 m, leveys 1,43 m, paino n.100 kg. Kantav. 3 henk./ 225kg. 

Moottorisuositus 4-6 hv. 

Vakiona: törmäyslista, 3 vetokoukkua, hankaimet, kond. vesitulppa, sadevesitulppa. 

Lisävarusteena: airot, lasikuitupenkit, lukittava säilytyslaatikko keskelle, takakaiteet. 

Vakaa ja turvallinen lasikuituinen soutuvene suojaisille vesille. Pitkän 

hiekkahartsikölin ansiosta helppo soudettava, mutta kulkee hyvin myös pienellä 

perämoottorilla. 

  

http://www.särki.fi/
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Pituus  4,04 m, leveys  1,61 m, paino n.120 kg. Kantavuus 4 henk. /300 kg. 

Moottorisuositus 4-10 hv. (lyhytrikinen, 381mm) 

Vakiona: törmäyslista, 3 vetokoukkua, hankaimet, kond. vesitulppa, sadevesitulppa. 

Lisävarusteet: lasikuitupenkki taakse ja keskelle, lukittava säilytyslaatikko taakse ja 

keskelle, kölirauta, takakaiteet, airot. 

Vakaa ja turvallinen lasikuituinen peräm. vene. Erityisesti saaristo-  ja rannikko-

käyttöön sekä avoimille selille.  Leveä ja korkeakeulainen malli soveltuu mainiosti 

mm. kalastukseen. Hartsihiekkakölin ansiosta helppo soutaa. 

  

http://www.särki.fi/
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Pituus  4,04 m, leveys  1,61 m, paino n.120 kg. Kantavuus 4 henk. /300 kg. Moottorisuositus 

4-10 hv. (pitkärikinen, 508mm) 

Vakiona: törmäyslista, 3 vetokoukkua, hankaimet, kond. vesitulppa, sadevesitulppa, 

lukittava säilytyslaatikko takana 

Lisävarusteet: lukittava säilytyslaatikko keskellä, kölirauta, takakaiteet, airot 

Vakaa ja turvallinen lasikuituinen peräm. vene. Erityisesti saaristo-  ja rannikkokäyttöön 

sekä avoimille selille. Korkea peräpeili pitkärikiselle (508) koneelle. Leveä ja 

korkeakeulainen malli soveltuu mainiosti mm. kalastukseen. Hartsihiekkakölin ansiosta 

helppo soutaa. 

  

http://www.särki.fi/
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Pituus  4,04 m, leveys  1,61 m, paino n.130 kg. Kantavuus 4 henk. /300 kg. Moottorisuositus 

4-10 hv. (pitkärikinen, 508mm) 

Vakiona: pulpetti, törmäyslista, 3 vetokoukkua, hankaimet, kond. vesitulppa, sadevesi-

tulppa, lukittava säilytyslaatikko takana, puupenkki keskellä 

Lisävarusteet: tuulilasi, lukittava säilytyslaatikko keskellä, kölirauta, takakaiteet, airot 

Vakaa ja turvallinen lasikuituinen peräm. vene ohjauspulpetilla. Erityisesti saaristo-  ja 

rannikkokäyttöön sekä avoimille selille. Korkea peräpeili pitkärikiselle (508) koneelle. Leveä 

ja korkeakeulainen malli soveltuu mainiosti mm. kalastukseen. Hartsihiekkakölin ansiosta 

helppo soutaa. 

  

http://www.särki.fi/
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SÄRKI 430 on suositun SÄRKI 425:n runkoon perustuva kunnolla sadevesityhjenevä avovene esim. 

mökille ja kalastukseen. Vakaa ja vahvarakenteinen viiden hengen pulpettivene hydraulisella 

ohjauksella. Kansi uusittu kokonaan. Seitsemän säilytyslaatikkoa viiden kannen alla. Laatikoista viisi 

kuivia ja lukittavia. 

SÄRKI 430:n merenkulkuominaisuudet ovat huippuluokkaa. Korkeat varalaidat ja vähäinen 

kallistuminen tekevät siitä erittäin turvallisen mökkiveneen, jolla on ilo ajella huonommassakin kelissä. 

Mikäli turvallinen vene kiinnostaa, löydät lisätietoja Vene-lehden numerosta 1-2/2009, jossa 

julkaistussa mökkivenetestissä sanotaan mm: ...Särki oli aallokossa kuin kotonaan. ...pystyi Särjellä 

liikkumaan merellä muita turvallisemmin. Erityiskiitosta SÄRKI 430 sai merenkulkuominaisuuksista, 

varalaidoista, vakavuudesta ja tilojen selkeydestä. 25-30 hv koneella myös liukuun lähtö tapahtuu 

vaivatta. 

 

   

http://www.särki.fi/


 

Jälleenmyyjänne: 

 

Pituus 4,29 m, leveys 1,71 m, paino n.300 kg. Kantavuus 5 henkeä / 445 kg. 

Moottorisuositus 20-30 hv. 

Vakiovarusteet: hydraulinen ohjaus, kaiteet, uimaportaat, sähköinen pilssipumppu, 

ajovalo ja 12 V ulosotto 

Lisävarusteet: tuulilasi, sarjoitetut Abloy-lukot ( 3 laatikkoa) 

SÄRKI 430:n saa myös ajovalmiina pakettina varustettuna Evinrude E-Tec 30DPL-

moottorilla. 
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Pituus  4,76 m, leveys  1,32 m, paino n.90 kg. Kantavuus 3 henk. /225 kg. 

Moottorisuositus 2-4 hv.  

Vakiona: törmäyslista, 2 vetokoukkua, kahdet hankaimet, kond. vesitulppa, 

sadevesitulpat 

Kevyt suippoperäinen soutuvene, tarvittaessa voi käyttää myös pientä perämoottoria. 

Suuntavakaa pitkän hiekkahartsikölin ansioista. VTT:n CE-hyväksymä. 

 

 

http://www.särki.fi/
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SÄRKI 480TC on päivitetty versio vanhasta SÄRKI 470:stä. Runko on entisellään, joten mahtavat ajo-

ominaisuudet ovat tallella. Sisäpuolella on kaksi erillistä pulpettia ja molemmille oma pehmustettu 

kuppipenkki. Näin painopistettä on saatu eteenpäin ja takapenkillä on tilaa kolmelle matkustajalle. 

 

Korkeat laidat ja vakavuus lisäävät turvallisuutta ja avarien sisätilojen ansiosta vene soveltuu hyvin mm. 

kalastukseen ja yhteysveneeksi mökille. 

  

Säilytystilaa on runsaasti: kolme laatikkoa köysille ja ankkurille, akulle ja polttoainesäiliölle omat 

tilansa, lattian alla säilytystilaa pitkille tavaroille, pulpetissa lokero pikku tavaroille sekä lisäksi neljä 

laatikkoa muille tavaroille. 

 

Vakiovarustus on runsas mm. hydraulinen ohjaus ja kuppipenkit ja lisävarusteina on saatavissa vielä 

mm. kölirauta,  kuomu ja istuintyynyt. 

 

 

  
 

http://www.särki.fi/


Jälleenmyyjänne: 

Pituus 4,81 m, leveys 1,93 m, paino n.370 kg. Kantavuus 6 henkeä / 580 kg. 

Moottorisuositus 40-60 hv. 

Vakiovarusteet: hydraulinen ohjaus, kaiteet, tuulilasit, pehmustetut kuppipenkit, 

uimaportaat, sähköinen pilssipumppu, ajovalo ja 12 V ulosotto (2kpl) 

Lisävarusteet: kölirauta, kuomu, tyynysarja, sarjoitetut Abloy-lukot ( 3 laatikkoa) 

SÄRKI 480:n saa myös ajovalmiina pakettina varustettuna Evinrude E-Tec- tai 

Yamaha moottorilla. 

rantavaruste.fi


