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Meidän tuotteemme nojautuvat ja perustuvat 

kestävään filosofiaan, joka on muotoutunut 

Smoolannin maaperässä useiden sukupolvien 

aikana. Valmistamme fiksusti ja tuhlaamatta 

seuduillamme vuosisatoja kestänyttä ”trendiä” 

noudattaen. Kaiken lisäksi valmistamme veneemme 

ja kanoottimme alumiinista – materiaalista, joka 

jatkaa loputonta kiertokulkuaan. 

MAAILMAN YLEISIN METALLI
Bauksiitista saatava alumiini on maankuoren ylei-

sin metalli. Hyvä saatavuus on tehnyt metallista 

suositun materiaalin moniin eri tarkoituksiin, kuten 

mm. ruokapakkauksiin, autoihin, lentokoneisiin 

ja – veneisiin! Hyvästä saatavuudestaan huoli-

matta alumiini, toisin kuin muovi, säilyy mukana 

kiertokulussa. Alumiini on ensiökäsittelyssä energia-

intensiivistä, mutta jo ensimmäisen kerran 

kierrätettäessä se on energiatehokkaampaa kuin 

muut materiaalit. 

Alumiinissa on useita etuja rakennusmateriaalina. 

Se on kevyttä mutta silti vahvaa. Ja mikä tärkeintä – 

alumiinin korroosioherkkyys on alhainen.

VENYTYSMUOVATTU RUNKO
Alumiinissa on ainutlaatuisen erinomaisia ominaisuuk-

sia, joista on hyötyä esimerkiksi runkojen ja palkkien 

rakentamisessa, ja erityisesti runkojen muotoilussa, 

koska alumiini on varsin helposti muovattavissa.

Linder Aluminiumbåtar valmistaa tuotteitaan 

käyttämällä niin sanottua venytysmuovausta. 

Runkolevy vedetään muotin päälle. Matriisin avulla 

luodaan tutut pehmeät ja harmoniset linjat, jotka 

ovat yksi tunnusmerkeistämme. Muovaustekniikka 

säästää energiaa, koska se useimmissa alumiini-

seosteissa kovettaa levyn eikä se siten vaadi lämpö-

kovettamista.

Muut valmistajat hitsaavat, tai pahimmassa 

tapauksessa niittaavat rungon sivut yhteen. 

Linder yhdistää rungon molemmat sivut 

ruuvilla ja ainutlaatuisella köliprofiililla. Tiiveys 

on niin täsmällinen, etteivät valo tai happi pääse 

tiivisteaineeseen, mikä estää siten materiaalin 

vanhenemisen. Valmistuksemme viimeistelyssä jää 

jäljelle vähemmän liitoksia, mikä vähentää vuotojen 

ja kulumisen riskiä. 

VAKAUS, MERIKELPOISUUS JA 
TURVALLISUUS 
Materiaalivalinta sekä hyvin suunniteltujen ja 

laskettujen runkoprofiilien yhdistelmä tekevät 

veneistämme erittäin merikelpoisia. Vuosien 

mittaan tyytyväisiltä asiakkailta saadun palautteen 

ja kaikkien eri erikoisalojen lehdistön suorittamien 

testien jälkeen tiedämme, että tuotteitamme 

arvostetaan niiden vakaan ja turvallisen 

rakenteensa ansiosta. 

LUONNOLLINEN VALINTA 
Valmistamme nykyisin veneitä kahteen eri 

luokkaan sekä lisäksi kanootteja. Veneillämme 

ja kanooteillamme on paljon yhteistä. Ne ovat 

äärimmäisen merikelpoisia, uppoamattomia ja 

silti kevyitä. Linder-veneellä saat enemmän vauhtia 

vähemmillä hevosvoimilla. Se on alumiinin ainutlaa-

tuisten ominaisuuksien ja runkoprofi iliemme ansiota.

Valikoimassamme on veneitä, jotka kulkevat 

2,5–100 hv moottorilla. Vauhtia riittää muutamasta 

solmusta peräti 38 solmuun. Käyttötarpeistasi riippu-

matta voit siis aina valita pienemmän moottorin.

VAPAAVALINTAINEN MOOTTORI 
Monista muista veneenvalmistajista poiketen Linder 

Aluminiumbåtar tarjoaa sinulle mahdollisuuden valita 

itse haluamasi moottorintoimittajan. Moottorimerkin 

valinta saattaa vaihdella yksittäisillä markkinoilla 

maahantuojien yhteistyökumppanin mukaan. 

LINDER LISÄVARUSTEET
Kun valitset Linder Aluminiumbåtar -veneen, tai 

Inkas-kanootin, olet tehnyt valinnan, jota voit 

käyttää pitkään. Aloitat ehkä jollakin pienistä 

veneistämme ja siirryt vähitellen luokkaa ylem-

mäksi. Valitsitpa niistä minkä tahansa, tarjoamme 

siihen suuren valikoiman käytännöllisiä ja erittäin 

korkealuokkaisia Linder original -lisävarusteita, 

jotka helpottavat omistamistasi. Esimerkkejä niistä 

ovat mm. kuomu, pohjatulppa, moottoritelineet, 

airot ja melat tai miksipäs ei – aurinkokennopaketti 

Fishing 440 -malliin? 

ALUMIINIVENEITÄ SMOOLANNISTA

Veneemme ja kanoottimme ovat DNV ’Det Norske Veritasin’ hyväksymiä, www.dnvgl.com

Veneemme on merkitty Securmark-varkausturvamerkillä. Securmark on Skandinavian täydellisin veneiden turvamerkintäjärjestelmä. Veneet 

merkitään pienin mikropistein, jotka sisältävät tunnistenumeron. Merkintä tehdään veneessä moneen kohtaan [www.securmark.se]. Linder 

maksaa veneen turvamerkinnän rekisteröinnin kustannukset. Ostaja rekisteröi veneensä internetissä tai veneen mukana tulevalla lomakkeella.
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LINDER-VENE ON AIDOSTI 
KIERRÄTYSKELPOINEN!

Vanha totuus on, että pitkä kestoikä on 

tuotteiden paras ympäristöargumentti. 

Linder-vene tai Linder-kanootti, Inkas, kestää 

pitkään käytössä. Emme tiedä, kuinka pitkään, 

sillä tuotteemme ovat olleet käytössä vasta 

”vain” 39 vuotta.

Jo toimitettaessa Linder-vene on valmistettu 

vähintään 50 % kierrätysmateriaalista ja nou- 

dattaa jo nyt tulevaisuuden tuottajavastuun 

vaatimuksia, koska tuotteemme ovat lähes 100 %  

kierrätettäviä. Tätä voi verrata nykyaikaisen 

muoviveneen kierrätettävyyteen, jossa jäämät 

voidaan parhaimmillaan polttaa mutta joka 

ei ole kovin hyödyllinen ratkaisu palamisen 

tuottamien epäpuhtauksien vuoksi.

Linder on yksi harvoista pienvene- 

valmistajista, jotka valmistavat kellukkeet polye- 

teenivaahdosta, kestomuovista, joka voidaan 

kierrättää tai polttaa lämpöenergiaksi ilman 

myrkyllisiä palamiskaasuja.

Jonkun mielestä voi olla taloudellisesti 

järjetöntä valmistaa Linderin tapaan tuotteita, 

jotka kestävät ehkä koko ihmisiän. Ei kuitenkaan 

meidän mielestämme. Emme aja pienimpienkin 

yksityiskohtien laadulla ja kierrätyksellä vain 

omaa etuamme.
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ARKIP 530 BR.
SUUREMPI SEIKKAILU

Arkip 530 BR, ’bowrider’, on peräti 214 cm leveä. 

Kun pituuttakin on 530 cm, uimatasoineen 576 

cm, saat joustavalla pohjaratkaisulla varustetun 

veneen, jossa on tilaa jopa 6 hengelle. Vene sopii 

hyvin pidemmillekin merimatkoille. 

Tyypilliselle Linder-konseptille – sivukannelli- 

selle venytysmuovatulle rungolle ja matalalle 16° 

pohjakulmalle – rakentuvat sopusuhtaiset linjat 

ja tekevät Arkip 530 BR:stä paitsi luotettavan ja 

vakaasti kulkevan, myös silmiinpistävän kauniin 

veneen. Matalan kulman ansiosta Arkip 530 BR  

-mallissa ei ole liukukynnystä, joten se alkaa 

liukua lähes välittömästi.

Arkip 530 BR sopii 610 kg:n painostaan huoli- 

matta helposti kahdelle hengelle kuljetettavaksi 

trailerilla haluttuun kohteeseen. Jos etsit 

venettä, jota voit yhtä kätevästi kuljettaa 

maanpinnalla kuin lähteä jännittävälle meri- 

seikkailulle, silloin se on sinulle juuri oikea valinta.
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Arkip 530 BR -malli on reilusti vakiovarusteltu. 

Siinä on esimerkiksi ovellinen kaksoispulpetti, 

kaasuvaimennetut mukavuusistuimet, hydraulinen 

ohjauspyörä, 9 tuuman GPS/kaikuluotain, integroitu 

porras, integroiduilla uimatikkailla varustetut reilut 

uimatasot, itsetyhjennys, kiinteä polttoainesäiliö, 

kuomutalli kuomuineen ja kymmenen säilytystilaa, 

mm. kaksi ankkurikoteloa.

100 hv moottorilla – luokkansa ainoa vene, joka 

on hyväksytty näin suurelle moottorille – saavutat 

jopa 38 solmun nopeuden. 

Arkip 530 BR voidaan varustaa esimerkiksi 

aurinko-/kalastuskannella ja vesihiihtokaarella. 

Käy osoitteessa linder.se – lue kaikki Arkip 530 BR 

-mallia koskevat tekstit ja varustele veneesi omien 

tarpeittesi mukaan.
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ARKIP 460.
LUOKKAVOITTAJA

Arkip 460:llä pääset suuremmille vesille. Tai 

pienemmille. Avomerelle, saaristoon tai kotijärvelle 

ja muille sisävesille. 

Pohjakulma on 12°, ja se on liukuvarunkoinen 

perhevene, jossa on tilaa 5 hengelle. Pituus on 

veneen nimen mukaisesti 460 cm, ja reilu 185 

cm:n leveys tarjoaa runsaasti tilaa. Vain 292 kg 

painava vene on helppo ottaa mukaan trailerilla 

sinne, minne itse haluaa. 

Kestävänä veneenä se on helppo laskea 

vesille. Urheiluun, kalastukseen tai vain pelkkään 

huviajeluun ja kaveriksi löytöretkille soveltuva 

Arkip 460 on, kuten kaikki veneemme, lähes 

täysin kierrätettävissä ja täyttää huomispäivän 

tuottajavastuun vaatimukset. 

Merikelpoisuudestaan kiitelty ketterä- 

kulkuinen Arkip 460 edellyttää sinulta kuitenkin 

annoksen ”merimiesjärkeä”. 50 hv moottorilla 

varustettuna voit saavuttaa sillä 33 solmun 

nopeuden. 
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Arkip 460:n vakiovarusteita ovat mm. ohjauspul- 

petti, 9 tuuman GPS/kaikuluotain, reilut partaat, 

kulkua helpottavat haineväkaiteet, alumiiniturkki, 

uimatikkaat, automaattinen pilssipumppu, 150 cm:n  

vapalaatikko, kulkuvalot (LED keulassa) sekä 

reilusti istuma- ja säilytystilaa. Arkip 460 voidaan 

varustaa vasemmanpuoleisella pulpetilla, aurinko-/

kalastuskannella ja vesihiihtokaarella.

Käy tutustumassa osoitteessa linder.se – lue 

Arkip 460 -mallia koskevat tekstit ja varustele 

veneesi omien tarpeittesi mukaan.
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SVARTZONKER VALITSEE 
ARKIP 460:N

Vietimme urheilukalastuksen loistavan tähden, 

Claes Claessonin seurassa yhden päivän ajan 

aikaisesta aamusta iltamyöhään. Ehkä hänet 

tunnetaan paremmin nimellä ”Svartzonker”, 

mutta olipa miten tahansa, hän valitsee Linderin!
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SPORTSMAN 445 MAX – 
JOUSTAVA HUVIVENE

Sportsman 445 Max on yksi perheen kolmesta 

veneestä, joiden koko nimestä huolimatta on 

huikeat 451 cm.

445 Max on tinkimättömän monipuolinen ja 

monikäyttöinen vene jopa 4 hengelle. Kalastus- 

retkelle tai vesiurheiluun. Tai ehkäpä yhteiseen 

hauskaan veneilyyn ystäviesi kanssa. Riippumatta 

siitä, mihin Sportsman 445 Maxiasi käytät, se on 

hyvin varusteltu huvivene, jonka 175 cm leveä 

runko tarjoaa runsaasti tilaa. Veneestä riittää 

iloa vuosiksi eteenpäin, ja se on samalla yksi 

vastauksistamme toiveisiin, joita asiakkaamme ovat 

meille esittäneet. Vain 227 kg painava 445 MAX 

on helppo kuljettaa myös täysin uusille vesille. 

445 Maxin vakiovarusteita ovat pulpetti, 

upotettu GPS/kaikuluotain, alumiiniturkki, 

kylpytikkaat ja automaattinen tyhjennyspumppu. 

445 Maxissa on myös sähköjärjestelmä ja kul- 

kemista helpottavat haineväkaiteet sekä neljä 

erillistä säilytystilaa, joista mm. yksi etukannen alla.

Käy tutustumassa osoitteessa linder.se – lue 

445 Max -mallia koskevat tekstit ja varustele 

veneesi esim. kalastuskannella. Voit valita moot- 

toriksi jopa 30 hv, tai voit halutessasi valita 

sähkömoottorin.
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SPORTSMAN 445 CATCH 
JOKA SÄÄHÄN

445 Catch on puhdasverinen harrastusvene 3  

hengelle. Kehitetty urheilukalastajien kanssa 

urheilukalastajille. Koska jo niin monia veneis- 

tämme käytetään kalastukseen, innostuimme 

keräämään kaiken kokemuksemme ja  

rakentamaan äärimmäisen hyvän kalastus- 

veneen. Se on täysin varusteltu muun muassa 

pulpetilla, upotetulla GPS/kaikuluotaimella ja 

upotetuilla säätimillä. Keulassa on lisäksi tilava 

kalastuskansi ja perässä hyvät tilat seisoa ja 

kalastaa.
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Vene sopii joka säähän ja joka tilanteeseen. 

Rungoltaan se on samanlainen kuin Sportsman 

445 Max, ts. taatusti merikelpoinen ja vaivat- 

tomasti etenevä. Kun lisäät keulaan vielä kauko-

ohjatun sähkömoottorin, vene pysyy aina hal- 

linnassasi. Helposti trailerilla kuljetettavalla 

Sportsman 445 Catchilla pääset kaikenlaisille 

vesille, ja voit halutessasi kiihdyttää sen vesihiih- 

toon ja vesilautailuun tarvittaviin nopeuksiin jo 

30 hevosvoiman moottorilla. 445 Catch voidaan 

varustaa mm. kalastustuolilla ja matolla. 

Käy tutustumassa osoitteessa linder.se  

445 Catchin koko lisävarustevalikoimaan.

SPORTSMAN 445 BASIC

Jos olet ajatellut käyttää Linder-venettä puhdas- 

verisenä työjuhtana, hieman kevyemmin varus- 

teltuna ja entistäkin käytännöllisempänä, valitse 

pelkistetty Sportsman 445 Basic. 

Toimitus sisältää airot, mutta käy osoitteessa 

linder.se tutustumassa tarvitsemiisi varusteisiin – 

ehkä haineväkaiteisiin ja kalastuskanteen.
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SPORTSMAN 400. 
VAUHTIA PIENEMMÄSSÄ 
KOOSSA

Pituutta neljä metriä ja silti niin paljon tilaa. 

Sportsman 400 on monipuolinen 125 kg:n 

vene, jonka rungon leveys on reilut 164 cm. 

Pienemmästä koostaan huolimatta se on 

ketterästi liukuva vene, jossa on tilaa neljälle. 

Veneestä on vuosien mittaan tullut niin van- 

hempien kuin nuortenkin suosikki, ja he ovat 

mm. innokkaita veneilijöitä, perheitä ja ahkeria 

urheilukalastajia. Tällä veneellä pääsee myös 

sinne, missä muilla veneillä ei mielellään liikuta. 

Voit veneillä sekä saaristossa että matalissa 

vesistöissä ja kapeissa uomissa lähellä luonnon 

tarjoamia elämyksiä. Materiaalin lujuus antaa 

sinulle vapauden ajella sinne, minne muoviveneellä 

ei haluta ajella. Ota se mukaan matkalle, kalastus- 

retkelle tai huvimatkalle. Runko pitää kulun vakaana 

ja vauhtia riittää jo pienelläkin moottorilla. 
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Sportsman 400 on yksi harvoja veneitä kokoluo- 

kassaan, jolla voi vesiurheilla 20 hevosvoiman 

moottorilla. Sportsman 400 toimitetaan varus- 

tettuna alumiiniairoilla. 

Sportsman 400 voidaan varustaa myös ohjaus- 

pulpetilla, alumiiniturkilla, eturenkailla, kaiteilla ja 

hainevillä. Tutustu valikoimaan osoitteessa linder.se  

ja valitse haluamasi vaihtoehdot ja lisävarusteet.
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SPORTSMAN 355. 
KOVAAN KÄYTTÖÖN

Kestävyysihme. Epäreiluahan se on, mutta juuri 

Sportsman 355 -mallia käsitellään usein melko 

kovakouraisesti. Ja se kestää sen! 

Tämä kolmelle hengelle hyväksytty kevyt 

84 kg:n painoinen ja 146 cm:n levyinen vene on 

yllättävän tilava.

Kun valitset Sportsman 355:n, menetät osan 

vauhdista, mutta saat lisää etenemiskykyä. 

Se on monien suuresti arvostama työjuhta. 

Käytä sitä pelastusveneenä. Tai lintujen bongai- 

luun. Ota se mukaasi järvelle, puroille ja rau- 

halliseen jokiveneilyyn. Käytä sitä: kuormaa, 

pakkaa, käytä. Rantaudu kätevästi.

8 hevosvoiman moottorilla liikut vaivatta. 

Tällä kevyellä veneellä liikkuessasi tuuli saa 

kuitenkin taatusti tukkasi liehumaan, 19 solmua 

riittää pitkälle. 

Toimitus sisältää airot. Valitse itse moottori ja 

lisävarusteita Sportsman 355 -veneeseesi, esim. 

puulattia ja hainevät.

Käy osoitteessa linder.se ja valitse tarvitsema- 

si lisävarusteet Sportsman 355 -veneeseesi.

w
w

w
.li

nd
er

.s
e

KA
IK

KI
 V

EN
EI

ST
ÄM

M
E



30 31

LINDER – LÄHEMMÄKSI LUONTOA
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FISHING 440. 
AJATON MUOTO.
ELINIKÄISEEN KÄYTTÖÖN

Laatu on ajatonta. Harvoissa veneissämme 

filosofiamme tiivistyy paremmin kuin juuri tässä. 

Puuruuhen inspiroimana valmistimme kevyen 

ja vakaan soutuveneen. Sen pituus on 431 cm  

ja rungon muoto helpottaa huomattavasti 

soutamista ja ohjaamista – ja siten myös 

turvallisuutta. Pienestä 94 kg:n painostaan 

huolimatta se kulkee vakaasti ainutlaatuisen 

köliprofiilimme ansiosta. 

Rungon pituus on 164 cm, joten tilaa riittää 

reilusti 4 hengelle. Vene sopii mainiosti mm. 

rauhallisille järville ja mahdollistaa viihtyisän 

veneilyn lähellä luonnon tarjoamia elämyksiä – 

ilman turhaa rasitusta! 

Kaikkien muiden malliemme tapaan saat 

alumiinin edut, kun valitset Fishingin. Tässä 

veneessä keveyden tuntee vielä selvemmin. Airot 

sisältyvät toimitukseen, tai valitse halutessasi 

pieni perämoottori. Valittavana on myös vihreä 

moottorivaihtoehto – aurinkosähköpaketilla ja  

sähkömoottorilla varustettu Fishing 440. Veneen 

voi varustaa myös puulattialla ja hainevillä.

Käy osoitteessa linder.se tutustumassa 

Fishing 440 -malliin haluamiisi lisävarusteisiin.
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FISHING 410.
HELPPOUTTA JA 
LÄHEISYYTTÄ

Elämässä on hetkiä, jolloin olet yksin mutta 

et yksinäinen. Pystyt käsittelemään Fishing 

410 -mallia kätevästi aivan yksin, niin vesillä 

kuin kuljetuksen aikana maalla. Ja veneitä on 

kaikenlaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Juuri Fishing 

410 sopii erityisen hyvin moniin niistä. Kevyt, 75 

kg:n painoinen, ja jäykkä 4 metrin pituinen vene 

on erittäin kevytsoutuinen. Jos haluat veneeseesi 

myös seuraa, tilaa on yhteensä 3 hengelle.

Pituudeltaan hieman alle 440 cm mutta 

leveydeltään täydet 156 cm – näin saat lisätilaa 

samalla kun liikkuvuus paranee ja samoin myös 

vakaus kasvaa huomattavasti köliprofiilin 

ansiosta. Vene etenee vielä hieman kevyemmin ja 

antaa lisää aikaa elämyksille. 

Harvojen veneiden omistaminen on niin 

helppoa kuin juuri Fishing 410 -mallin. Kilpailijoita 

löydät lähinnä muusta valikoimastamme. 410 

on erinomainen valinta rauhallisille järville ja 

vesistöille, ja ehkä veneilyyn yhdessä jonkun 

läheisesi kanssa. 410-malliiin riittää pienehkö 

moottori. Valitse sähkömoottori, jos haluat 

jatkossakin nauttia hiljaisuudesta. Toimitus 

sisältää alumiiniairot. Voit kuitenkin varustella 

veneesi omien tarpeittesi mukaan, esim. 

puulattialla tai hainevillä.

Käy osoitteessa linder.se tutustumassa  

Fishing 410 -mallin lisävarusteisiin.
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INKAS – ELÄ VAPAAMMIN

Kanootilla melontaa kannattaa kokeilla. Harva 

muu asia stressaavassa maailmassamme vie 

sinut lähemmäksi omaa itseäsi. Ja lähelle niitä, 

joiden kanssa voit jakaa elämyksen. Inkasilla 

liikut itseäsi turhaan rasittamatta. Ja pääset 

paikkoihin, joihin ei muilla keinoin pääse. 

Kierrätettävästä alumiinista valmistettu 

Inkas-kanootti on järkevin valinta liikkumiseen 

kaikkein arimmissa ympäristöissä. Pienen oma- 

painon ja rungon muodon ansiosta pystyt 

hallitsemaan kanoottiasi helposti ahtaissakin 

uomissa. 

Inkasin kestävyyttä on arvostettu mallin 

esittelyvuodesta 1981 lähtien. Siitä on jo 

hyvin kauan, kun näit apeita kanotisteja, jotka 

olivat työntäneet kanoottinsa liian rajusti 

virtaavaan veteen. Erittäin kestävä Inkas on 

kanoottivuokraajien suosikki.

Inkas-kanootit ovat merikelpoisia ja up-

poamattomia. Inkasit ovat kanootteja, joissa 

sinä ja ympäristö ovat etusijalla.

Inkas-kanooteista on saatavana kolme eri 

pituutta: 465 cm, 495 cm ja 525 cm, ja niiden 

leveys on jopa 35 cm, jolloin kanootissa on tilaa 

2–3 hengelle. Kaikki mallit ovat kevyitä: 28–38 kg, 

joten Inkas-kanootin hallinta on helppoa.

Käy osoitteessa linder.se – valitse itsellesi 

sopivin Inkas-malli ja tarvitsemasi lisävarusteet.
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KAIKKI VENEISTÄMME      www.linder.se

Alumiiniveneitä

Linder Aluminiumbåtar AB 

Kanotleden 5

SE-362 32 Tingsryd 

Puh: +46 477 190 00 

E-mail: info@linder.se

Käy osoitteessa www.linder.se

Sieltä löydät paljon lisätietoja, 

lisävarusteita ja neuvoja.
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