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Mannerberg 40 

 
Pituus 40” 12,2 m 
Leveys 3,98 m 
Syväys 2 m 
Maston korkeus 18 m 
Tehty 1996 
 
Moderni suorituskykyinen 3-hytin matkavene ensimmäiseltä omistajalta. 
 
Veneen on suunnitellut Jussi Mannerberg. Selden-rikin suunnittelussa ovat olleet Niiniranta Jukka ja- Antti. 
Rakentaja: Nisse Luoma, Skandic yachts. 
Kansisalonki on rakennettu sillä ajatuksella, että näkymät saaristoon ja purjeisiin on myös sisältä. 
 
 
Veneen runko on rakennettu laadukkaasti erittäin jäykäksi ja se kestää rikivoimia enemmän kuin perhe 
cruiserit. 
Runko on alipainelaminoitu vakuumitekniikalla ja hartsin suhde optimoitu -> kevyt ja luja. 
Kölipalkisto suunnatusta lasikuidusta ja hiilikuitu vahvistettu. 
Kansisalongin palkisto on vahvistettu hiilikuidulla. 
Peräsimessä hiilikuitu akseli. 
 
Vene on helpon käsittelyn ja pitkälle viedyn automaation lisäksi myös kohtuullisen nopea. 
Kyljet on maalattu joitain vuosia sitten ja ovat hyvässä kiillossa. 
 
Purjeet ja takila 
Itseskuuttaava rullafokka, Dacron/hiilikuitu vahvistettu, North Sails, 2012, Hyvä 
Iso purje: 3Di North Sails purje laminoitu 2018 
Sivutuuli Genaakkeri, North Sails, 1997 
Spinnaakkeri, North Sails, 1997 
 
2 x Harken sähkövinssit + 4 x Harken käsikäyttöisiä vinssejä. 
Harken heloitus 
Masto 18m vesilinjasta 
 
Painolastitankit 
Veneen 2 x 700l painolastitankit suoristavat venettä 6 astetta ja pitää veneen balanssissa ilman miehistöä. 
Luovinopeus kasvaa n. 1 solmun. Painolastitankkeja operoidaan sähköisen venttiilin kautta vain nappia 
painamalla. Painolastitankit voi täyttää merestä 10 minuutissa tai makealla vedellä kannelta. 
 
Ohjaus 
Sisäohjaamo joystick ohjauksella. Avotilassa kaksi rattia. Micro command- sähköiset kaasukahvat löytyvät 
kaikista ohjauspisteistä sekä kannelta mastolta. 
Keula ja peräpotkureita voidaan ohjata myös kauko-ohjaimella. 
Autopilotti St6000 
 
Asuintilat 
Käyttökelpoisia punkkia on neljä + 2 putkipunkkaa. 
Kaksi maston etupuolella ja 1 + putkipunkka takahyteissä. Takahyteissä ei ole ovia. 



Keulassa on tyhjä tila purjehdusvarustukselle. 
1 wc käsikäyttöisellä pumpulla 
  



Sähköt 
Akkuja on 7kpl yht. 650Ah 
Invertteri 2000w. 
Sähköllä lämmitettävä 10l lämminvesivaraaja 1Kw. 
Maasähkö, Mastervolt laturi 50A 
4 x aurinkopaneeli, yhteensä 100W 
Akut 7 x 95Ah (yht 665Ah), aika uusia. 
Webasto lämmitin 
Autohelm mittarit x 10 
Ei plotteria 
 
Moottori: 
Volvo Penta MD2030 
27hv, 1700-1800h 
S-drive ja suojakumi – vaihdettu kaksi kertaa, 8v vaihtovälillä. 
Suojakumi vaihdettu viimeksi 2014. 
 
Muuta 
Septitankki n. 60L 
Vesitankki 200L 
Dieseltankki 100L 
 
Vene on säilytetty talvisin viimeiset 4 vuotta lämpimässä hallissa ja sitä ennen puolilämpimässä hallissa. 
Talvisäilytysvarustukseen kuuluu rungon mukaan muotoiltu jalusta/venepukki. 


