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• Moottorikelkan käyttöaika rajoittuu lumikauteen
• Kausittainen tuotanto ja myynti
• Varastointitarve
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• Erittäin rajoittunut talvikäyttö
• Kausittainen tuotanto ja myynti
• Varastointitarve
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• Tuotanto, myynti, jälkimarkkinointi ja käyttö
vuodenajoista vapaata
• Ei tarvetta kausivarastoinnille
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Milloin ja missä tahansa...

haluat ajaa maastossa, vastaus tarpeeseesi on

Finncat vs. kilpailijat
Rakenne

Finncat G2
Mikä se on?
Finncat on kevyen luokan maastoajoneuvo kaikkiin maasto-olosuhteisiin kaikkina vuodenaikoina.
Finncatissa on yksi tai kaksi kaartuvaa, ohjattavaa telamattoa. Ainutlaatuisen konseptin ansiosta
Finncat kykenee liikkumaan hyvin erilaisissa ja vaikeissa maasto-olosuhteissa kuten syvässä lumessa,
epätasaisessa metsässä, pehmeillä soilla, hiekkadyyneillä tai kovalla maalla.
Ajoneuvoa ei ohjata jarruttamalla sisäkaarteen telamattoa, vaan taivuttamalla mattoja. Tämä tekee
siitä maastoystävällisen. Voit ajaa jopa jäkälän tai sammaleen päältä aiheuttamatta sille vahinkoa.
Jos sinulla on tarve liikkua maastossa mistä tahansa syystä, talvella, kesällä tai molempina, Finncat on
sinua varten.

Kannattaa tutustua!

Työhön & vapaa-aikaan
Helppo ajaa, kykenevä menemään uskomattoman haastaviin paikkoihin ja takaisin. Nopea mutta
turvallinen niin talvella kuin kesällä!
Finncat on uusi standardi ajoneuvolla maastossa liikkumiseen. Se on kehitetty kenen tahansa
päivittäiseen käyttöön riippumatta siitä, tehdäänkö sillä töitä vai ajetaanko sillä huvikseen. Finncatin
rakenteelliset ominaisuudet tekevät siitä luonnollisen kuormanvetäjän hyvin pehmeässä lumessa,
mutta siinä ei ole tarvinnut tehdä kompromisseja ajettavuuden suhteen. Finncat on turvallinen ja
suorituskykyinen ajoneuvo kun haluat mennä sinne, mihin muilla ajoneuvoilla ei pääse.

Finncat

Moottorikelkka

Mönkijä

Telistö muodostaa
suorakaidetuennnan. Koko
pinta-ala vetää. Mikään
osa ei laahaa maata
vasten. Suuri pohjapintaala merkitsee pientä
pintapainetta.

Telamatto ja sukset muodostavat
kolmiotuennan. Riittävän
sivuttaistuen vuoksi sukset
on sijoitettava huomattavan
leveälle. Sukset laahaavat
maata. Pintapaine suurempi kuin
Finncat:issa.

Renkaat muodostavat
suorakaidetuennan. Korkeasta
painopisteestä johtuen mönkijöistä
tehdään leveitä. Renkaiden
pintapaine maata vasten on
huomattavan suuri.

Markkinoilla ei käytännössä ole ympärivuotiseen käyttöön soveltuvia ajoneuvoja lainkaan. Ainoa
varteenotettava ratkaisumalli on mönkijöiden pyörien tilalle asennettavat telastot. Telastot ovat
kuitenkin ominaisuuksiltaan erittäin rajallisia. Finncat on siis säilyttänyt ja jopa lisännyt teknistä
etumatkaa sekä moottorikelkkoihin, että mönkijöihin.

Veto- ja etenemiskyky
Finncat vs. moottorikelkat. Finncat:in telamaton pinta-ala on tyypillisesti 2-3 -kertainen
moottorikelkkoihin nähden. Sen takia sen kyky edetä vaikeassa maastossa on huomattavasti parempi.
Laahaavat sukset estävät moottorikelkkojen käytön muualla kuin lumessa. Finncat on ympärivuotiseen
käyttöön soveltuva ajoneuvo.
Finncat vs. mönkijät: Mönkijän ratkaiseva rajoite on sen suuri pintapaine. Sen takia mönkijän
etenemiskyky on hyvä kiinteällä alustalla, mutta huononee merkittävästi kun ajoalusta pehmenee.

Ajo-ominaisuudet
Finncat vs. moottorikelkat: Moottorikelkoissa telasto työntää ja sukset ohjaavat. Kummalla on enemmän
pitoa, määrää aliohjautuuko kelkka vai yliohjautuuko se. Finncat:in ohjautuminen on tasaista ja
neutraalia riippumatta olosuhteista.

Finncatin kaartuva telamattorakenne.
Kääntöympyrän halkaisija on metriä.

Finncat vs. mönkijät: Mönkijän merkittävin ajettavuusero syntyy mittasuhteista. Mönkijä on yleensä
leveä, lyhyt ja sen painopiste on suhteellisen korkealla. Pituussuuntainen vakavuus ja jyrkän mäen
nousukyky ovat siksi heikommat. Mönkijä on ainakin teoriassa Finncat:ia ketterämpi kääntymään.

Finncat

Moottorikelkka

Mönkijä

8m

Vaihtelee

7m

100 km/h

100-160 km/h

45-90 km/h

Kiinteä ajoalusta (kesä)
Hetteinen suo
Pehmeä lumi
Tampattu lumi
Kääntöympyrä
Ympäristöystävällisyys
Huippunopeus
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Tuotesuojaus

Tekniset tiedot
Ensimmäinen prototyyppi tehtiin ”High-end”-ajoneuvoksi. Siinä on kaksi telamattoa, voimakas moottori,
älykäs sähköjärjestelmä ja kehittynyt voimansiirto. Ensimmäisestä tuotantomallista tehdään sen
sijaan ”Low-end” versio (korkea laatu mutta matala kustannustaso), jossa käytetään yksinkertaista
perusteknologiaa.

Finncat G2 Tuotantosarja 1.
• Yksi telamatto 60cm x 462cm
• Yksinkertainen ja luotettava ilmajäähdytteinen kaksitahtimoottori, jossa on polttoaineen ruiskutus
ja teho n. 45 kW.
• 2-nopeuksinen vaihteisto, manuaalinen vaihteensiirto, sähköinen peruutusvaihde
• Perinteinen sähköjärjestelmä
• Kantava lasikuitukori (myöhemmin käytetään alumiini & lujitemuovikoria), teräs/
alumiinirakenteinen alusta.
• Paino n. 280kg

Uusi Finncat perustuu uusiin teknologisiin ratkaisuihin. Tärkeimpiä ovat telamaton rakenne ja
menetelmä telamaton hallintaan jotta se olisi tavallisen kuluttajan jokapäiväiseen käyttöön soveltuva.
Myös turvallisuus ja luotettavuus ovat telamaton tärkeitä rakenteellisia ominaisuuksia. Finncatin uusi
teknologia on suojattu patenttihakemuksilla. Liiketoiminnan alkuvaiheessa tulemme patentoimaan lisää
mm. alustassa käytettävää teknologiaa. Innovaatiot patentoidaan kaikilla tärkeillä markkina-alueilla.

Lisävarusteet ja laitteet
Voiman ulosotto
Finncat voidaan varustaa voiman ulosottoliitännällä, joka mahdollistaa useiden lisälaitteiden käytön
(kuten traktoreissa) Jatkossa tämä mahdollistaa oman lisälaitemalliston lanseerauksen ja lisää Finncatin
käyttöarvoa entisestään.

Työlaiteliitäntä
Finncatin työmalli varustetaan keulan liitännällä, johon voi kytkeä useita työlaitteita, kuten aura,
lumilinko, vinssi, ruohonleikkuri jne.

mallisto ja käyttäjäryhmät
Tärkeimmät käyttäjäryhmät
• Energiayhtiöt
• Sotilas- ja rajavalvontaorganisaatiot
• Pelastuslaitokset
• Porotalous
• Maa- ja metsätalous
• Hiihtokeskukset
• Yksityiset käyttäjät

G2 Pro
Raskas työkäyttö
- Paino +400 kg
- Voiman ulosottoakseli
- Liitännät lisälaitteille

Finnsleigh

Kaikki käyttäjät, joilla on tarve liikkua
maastossa, hyötyvät Finncat G2:sta.

Suunnitelmissa on voiman ulosottoa hyödyntävä telamatoilla varustettu modulaarinen rekilavetti,
Finnsleigh. Ammattikäyttäjiltä olemme saaneet toiveita reestä, joka ei rajoittaisi ajoneuvon
kulkuominaisuuksia. Finnsleighin alustalle voidaan asentaa henkilöhytti tavarankuljetuskoppi,
tukkilavetti jne.

Niille käyttäjille, joilla on tarve liikkua
erilaisilla ajoalustoilla ja vaikeissa
maastoissa, Finncat G2 on ainoa oikea
ajoneuvo.

G2
Kevyt työkäyttö ja hyötykäyttö
- Paino300 kg
- Optimoitu yleiskäyttöön, retkeilyyn
ja vaihtelevaan maastoajoon
- Kykenee vetämään keskikokoisia
kuormia

Luonnokset ovat alustavia hahmotelmia Finncat G2 Pro
mallista lisälaitteineen.

G2 Evo
Vapaa-aika
-

Urheilukäyttö

Paino +200 kg
Pidemmät telastot
Pidempi jousitus
Optimoitu aktiiviseen ajamiseen
Korkea suorituskyky

Ensimmäinen tuotantomalli on Low-end versio yleiskäyttöön tarkoitetusta Finncat G2:sta. Se on
suunnattu ammattikäyttäjille, joiden ensisijainen tarve on liikkua vaihtelevissa maasto-olosuhteissa
vuoden kaikkina aikoina.
Myöhemmin laajennamme mallistoa raskaampaan työkäyttöön suunnatulla Pro-mallilla sekä enemmän
vapaa-aikaan suunnatulla Evo-mallilla.
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Markkinat

Tuotteen kustannuslaskema			
Hinta/kpl	Ensimmäinen tuotantomalli: Finncat G2 (low-end)

Maastoajoneuvojen vuosittainen myynti nykyään

Moottorikelkat
n. 150 000 kpl

= n. 6 500 000 000€
Mönkijät

Kokonaismyynti vuodessa

n. 800 000 kpl

	Proto

3 kpl

10 kpl

100 kpl

1000 kpl

Moottori & voimansiirto 5 575 €

3 960 €

3 408 €

2 273 €

1 840 €

Alusta

3 100 €

2 350 €

1 215 €

800 €

703 €

Telamatot

1 000 €

800 €

550 €

400 €

360 €

Oheislaitteet

2 395 €

1 685 €

1 020 €

645 €

565 €

Kori

2 020 €

1 250 €

790 €

485 €

395 €

Pohjalevy ja runko

1 100 €

800 €

550 €

250 €

170 €

120 €

93 €

83 €

5 696 €

4 666 €

Pakkaus & toimitus			

					
	Yhteensä

65 190 €

15 845 €

Ulosmyyntihinta: 15 000€ (100 kpl tuotantotasolla)

Business model
Tavoitteellinen liiketoimintamalli

Valittu kohdemarkkinasegmentti
Finncatilla on muutamia markkinapotentiaaliin liittyviä ylivoimatekijöitä:
• Mahdollistaa vuoden ympäri tasaisen liiketoiminnan
• Mahdollistaa kokonaan uuden markkinasegmentin synnyttämisen niiden
käyttäjien keskuudessa, joille perinteiset ajoneuvot eivät kykene
antamaan riittävästi arvoa.
3. Uudet markkinat;
Finncat

2. Mönkijämarkkinat
Otamme merkittävän osan
mönkijämarkkinoista työ. ja
hyötyluokissa.

Uudet
markkinat

Synnytämme uuden
markkinasegmentin uuden
ajoneuvoluokan ja sen
hyötyprofiilin pohjalle.

1. Moottorikelkkamarkkinat
Otamme merkittävän osan
moottorikelkkamarkkinoista työ. ja
hyötyluokissa. Seuraavaksi tähtäämme
dominoivaan asemaan näissä luokissa.

Moottorikelkka

Valloitetut
markkinat

Mönkijä
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Finncat
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8 804 €

