


40 SENENİN EMEĞİ ve  
TECRÜBESİ; FS 40’ta BULUŞTU!

FS 40 Coupe, evindeki konforu teknesinde de 4 mevsim boyunca 
kesintisiz olarak yaşamak isteyenlerin ilk görüşte tutkuyla bağlanacağı bir 
motor yat. Daha önce ürettiğimiz tüm modellerimizdeki alışılagelmiş zarafet 
ve kullanım kolaylıklarının, şaşırtıcı standart aksesuar listesi ile birleştiği FS 40; 
tipik bir hafta sonu aile teknesinden çok daha fazlasını sunmayı hedefleyerek 
dizayn edildi. Standart olarak sunulan eşsiz, estetik ve akılcı çözümleriyle FS40 
Coupe, sizi de kendine hayran bırakacak.

Biz, Mursan ailesi ve çalışanları olarak 40 senelik tecrübemiz ile ilk günkü
heyecanımızı birleştirerek; teknemiz üzerinde geçirdiğiniz her saniyeyi 
unutulmaz kılacak en ince detayları dahi düşünerek büyük bir keyif ve 
coşkuyla ortaya FS40Coupe yi çıkarttık.  Size sadece bu güzel teknenin keyfini 
çıkarmak kalıyor.   
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       ŞIK SPORTİF VE 

Ferah 



FS 40 Coupe nin modern 
çizgileri size konforu ve 
sportif görünümü 
bir arada sunuyor. Gün 
ışığından maksimum 
düzeyde yararlanabilmeniz 
adına salon camları geniş 
ve panoramik bir yapıya 
sahip.

       ŞIK SPORTİF VE 

Ferah 



Premium sınıf Coupe bir 
tekneden neler beklenir? 
Dikkat çekici tasarım? Titizlikle seçilm-
iş yüksek kaliteli aksesuarlar? Kullanım 
kolaylığı? FS 40 Coupe, başarıya giden 
yolda sadece ondan beklediklerinizi 
değil, beklentilerinizin de ötesini 
karşılamaya hazır.

BEKLENTİLERİNİZİN DE 
Üzerinde 
..



Standart olarak sunulan 
hidrolik sistem sayesinde, 
etrafı cam ve sürgü kapı ile 
kapanan ferah salondaki 
oturma grubu ve masayı, 
misafirleriniz için 
saniyeler içinde 
230 x 140 cm ölçülerinde 
konforlu iki kişilik yatağa 
dönüştürmeniz mümkün.



Salon tavan ve 
zeminlerinde bulunan gömme 
led aydınlatmalar size zarafet ve 
şıklığı bir arada sunuyor.

Elektrikli 2 adet kayar cam tavan, iskele sürgü cam, pilot sürgü kapısı ve 
salon giriş kapısı. Doğru,serinve ferah havayı alabilmeniz adına hangilerini kullanmak 
istediğinize kendiniz karar verin. FS40 Coupenin salonu her zaman ferah ve aydınlık.



İhtiyacınız olan her şey elinizin altında. Hareketli 
pilot koltuğu, yükseklik ayarlı direksiyon simidi ve çok 
daha fazlası. FS 40 Coupe nin dümen mahalli  
maksimum sürüş keyfi için tasarlandı. Kokpitte 2 adet 
12 inch büyüklüğünde ekran için yeterli alan var. Sancak 
tarafta bulunan pilot çıkış kapısı sayesinde, manevralar 
daha kolay ve güvenli.



FS 40 Coupe nin havuzu, tik masası ile 
oldukça sade ve şık. L Şeklindeki oturma grubu ve 
masayı,hidrolik hareketi sayesinde, kolaylıkla ilave 
bir yatak alanına çevirebilirsiniz.

Ergonomik yüzme platformunda bulunan 
gömme oturma grubunu, tek bir hareketle 
kolayca açıp, gün batımının yada balık 
tutmanın tadını çıkarabilirsiniz.



Oturma grubu yerine tercih 
edebileceğiniz (opsiyonel) 
barbekü-lavabo seti ile deniz 
üzerinde sevdiklerinize lezzetli 
bir barbekü partisi verebilirsiniz.

FS 40 ın neresinde olursanız olun; keyif 
peşinizi bırakmayacaktır. Geniş ve led 
aydınlatmalı sancak taraf yürüme yoluy-
la teknenizin havuzundan güverteye 
geçmek oldukça kolay ve emniyetli.
Ayarlanabilir güverte güneşlenme mind-
eri (sırtlıklı), gömme bardaklıkları, tik baş 
vardavela basamağı ve krom usturmaça 
yuvarı ile güvertede tüm detaylar konfo-
runuz için tasarlandı.



Ferah ve kullanışlı mutfak bölümünde aileniz ve 
misafirleriniz için birbirinden lezzetli yemekler 
hazırlarken kendinizi evinizin mutfağındaki kadar 
rahat hissedeceksiniz. 230 Litrelik standart olarak 
sunulan Buzdolabı size bu kategoride daha önce 
görülmemiş bir konfor sağlıyor. 

Mutfak tezgahının hemen önünde bulunan 
açılabilir lumboz ve üstünde bulunan cam tavan 
sayesinde koku problemi olmadan deniz man-
zarası eşliğinde ve yeterli doğal ışıkta birbirinden 
lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz.



İyi ve kaliteli uykunun; bulun-
duğunuz ortamın ferahlığı, doğru 
havalanması ve konfruyla ilgisi 
tartışılmaz. Kapı ile ayrılan ve ra-
hatlıkla ayakta durabildiğinizbaş 
kamara, teknenin her iki bordasın-
da baştan kıç tarafta doğru uzanan 
özel üretim Venus Grey renkteki 
camlar sayesinde, oldukça ferah ve 
estetik. Yatağın hemen üzerinde 
bulunan açılabilinir baş üstü hatch 
ve lumbozlar sayesinde ferah ha-
vanın tadını çıkarın. Bu kamaradaki 
iki kişilik yatağı istediğiniz anda 
saniyeler içinde iki ayrı tek kişilik 
yatağa çevirebilirsiniz.



Mutfak ve merdiven arasından kapı ile girilen 
kıç altı kamarasının tam ortasında bir adet stan-
dartların çok üzerinde 2 kişilik gerçek anlamda 
king size bir yatak ve iskele tarafta 1 kişilik yatak 
bulunuyor.

Sayısız depolama alanı ve askılı dolapları 
olan bu kamara, büyük venus grey camları 
sayesinde istediğinizde doğal ışığı tamamen 
alabilmenizi sağlıyor ve ferahlığıyla bu boy bir 
tekneden beklenenlerin çok daha fazlasını 
sunuyor. Unutmayın; bu teknedeki her şey sizin 
ve misafirlerinizin rahatı ve konforu için 
tasarlandı.



Boy 11,99 m (39 ft 4 in)
En                                                                                    3,60 m (11 ft 9 in)
Motorsuz Ağırlık 7500 kg (16535 lbs)
Kamara                                  2
Kapasite   12 kişi
Yatak Kapasitesi  5 + 2 + 1
Baş Kabin Yüksekliği 201 cm (maksimum)
Arka Kabin Yüksekliği 205/181cm(maksimum)
Salon Yüksekliği                                                         200 cm (maksimum)
Wc Yüksekliği                                                       202 cm (maksimum)
Motor   2x(270,300,320,350)
Yakıt Kapasitesi  650 litre

Temiz Su Kapasitesi  230 litre

Pis Su Kapasitesi 110 litre

TEKNİK 
ÖZELLİKLER 




