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Tekniset tiedoï

Pituus:

Ieveys: 4,35 n
Paino: 22 000 kg

Kantavuus: 10 henkilóà

CE-luokitus:

MoottoÍi: 130-190 hv dlesel

Polttoainesáilió: I 200 litraa

alk. 485 000 euroa

Koeajoveneen moottorii

Perkins Sabre 190 hv diesel

Koeajoveneen hinta: 600000 euroa

Valmistaja: Aquanaut Yachting Holland,

Sneek, Hollanti, www.aquanaut.nl

Myynti: PK Product 0y, Kuopio,

www.aquanaut.fi

quanaut on Hollannissa maineikas ve-

nemerkki. Tehdas on valmistanut te-
rásveneitá jo puoien r,'uosisadan ajan.

Tuotannossa on kuusi mallisarjaa, ja
veneiden pituus vaihtelee 10-19 metrin
válillá. MeillàAquanaut ei ole aiemmin

tunnettu, mutta kuopiolainen PK Product Oy

on aloittanut veneiden maahantuonnin.

Ensimmáinen Suomeen tuotu vene kuuluu
European Voyager -sarjaan ja on mallimerkin-
tánsà mukaisesti 14 metriá pitká. Tarkemmin
ottaen pituus on 14,15 metriá, leveyttá on 4,35

metrià j a kanavilla paljon liikkuville hollantilai-
sille tárkeá alituskorkeus on 3,15 metrià valo-
masto jayláohjaamon tuulilasi kaadettuna. Kun

vene on teráksestá tehtyja rungon vahr,rrus on

kauttaaltaan kuusi millimetriá, ei ole ihme, ettà
painoa on kertyny't 22 tonnia.

Tankkitilavuudet mahdollistavat pidem-
mánkin matkan taittamisen: dieselià mahtuu
mukaan I 2OO ja vettá 80O litraa.

HYDRAULI IKKA HELPOÏÏAA

Tehdas tarjoaa veneeseen 135-hevosvoimaista

moottoria, mutta maahantuoja on valinnut esit-

telyveneeseen 190-hevosvoimaisen Perkins Sa-

bren. Se jaksaa vaivattomasti kuljettaa Europe-

an Voyageria 8-9 solmun matkanopeudella ja

samalla pyórittáá moottorin jatkeena olevaa Ve-

tuksen hydrauliikkapumppua. Nestepaineella

hoidetaan monia tehtàviá, ohjauksen lisàksi
keulan ankkurivinssi, valomaston kaato sekà

keula-ja perápotkuri toimivat hydraulisesti. Li-
sàvarustelistalle kuuluvalla lankongilla on oma

hydrauliikkayksikkónsá.
ZF:n ky.tkimessá on aiunperin kalastuskày't-

tóón tarkoitettr TroIIíng 7a1ve -luistoventtiili,

jolla viisilapainen potkuri saadaan pyórimàán
normaalia tyhj ákáyntinopeutta hitaammin uis-
tellessa, tai matkaveneen kyseessá ollessa esi-
merkiksi rantautuessa.

Veneen kásittelyá pienellà miehistóIlá heI-
pottaa myós lisávarustelistalta ióytyvá langaton
kaukosáàdin. Sillá voidaan hoitaa kaikkia toi-
mintoja peràsinkulmaa lukuunottamatta, joten
jopa yksin liikkuva voi ohjailla venettá sir,rrkan-

nelta ja kiinnittáá kóydet rauhassa.

TILAA JA MUKAVUUTTA

European Voyagerin runkoon on saatu mahdu-

tettua loisteliaat tilat. Esittelyvene on varustet-

tu kahdella makuuhytillá, joista ruhtinaallisen
iso omistajan hytti on keskiveneessá, ohjaamon

alapuolella. Hieman pienempi vierashytti on

keulassa ja siellàkin on kaksoisvuode ja run-
saasti sáilytystilaa. Toiletteja on kaksi, toisessa

myós suihku.

Veneestà on tarjolla myós kolmen makuuhy-

tin versio, jossa omistajan hytti on keulassaja
kaksi vierashyttiá ohjaamon alla.

Ohjaamo sijaitsee keskellà venettá. Istuma-
paikkoja lóytyy ruorimiehen lisàksi 4-5 hengel-

le. Pentteri on ohjaamon takaosassa styyrpuu-
rin laidalla. Vakioveneessá kokkaus sujuu
kaasun voimalla, esitteiyveneessá kaasu on

vaihdettu sáhkóón, jota tuottaa kahdeksan ki-
lowatin Masteruolt-generaattori. Pentteristà
lóy'tyy tavanomaisten laitteiden lisàksi tiski- ja
pyykkikone.

Varsinainen salonki on veneen peráosass4

pari askelmaa ohjaamoa alempana. Suurista la-

siovista káydàán avotilaan ja tilavalle uimata-
solle. Kaikissa sisàtiloissa on reilu kahden met-

rin seisomakorkeus. Puutyó on erittàin
laadukasta, sisustusmateriaaliksi voi valita tii-
kin, kirsikan tai páhkinápuun.

Ulkona on helppo liikkua leveillá ja suojai-

silla sivukansilia. Kansipinnat on peitetty tiik-
kijáljitelmállà, Iisàhinta siitá on noin 20 OOO

euroa. Aito tiikkikin ló;,tyy lisávarustelistalta,

mutta kun katettaviapintoja on Iàhes 40 nelió-
metrin verran, kiipeáá tiikkikannen hinta noin
45 O00 euroon.

Veneet valmistetaan yksin kappalein tilauk-
sesta, joten ostaja voi vaikuttaa moniin materi-
aali- ja varustevalintoihin. Lisávarustelista on

pitká ja nostaa helposti hiniaa vakioveneen

485 0O0 eurosta reilusti ylóspáin.

Suomeen tuodun esittelyveneen hinta on
noin 6oo 0O0 euroa. Suurimpia eroja vakiove-

neeseen náhden ovat kaasulaitteiden muutto
sáhkóisiksi j a niiden vaatima tehokas generaat-

tori, laajennettu navigointielektroniikka (mm.

nàytót Raymarinen E-sarjaa vakioveneen C-

sarjan sijaan), hydrauliset keula- ja perápotku-

rit (vakiomallissa sáhkóinen keulapotkuri) sekà

hydraulinen lankonki. O

Hinta:

14,15 m
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