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Huvitukialus
Veistoksellinen ja omavarainen, tarvittaessa myös nopea.  
XO Cruiser tarjoaa ratkaisun, kun tarvitaan tehokas tukikohta 
jolla karata hyvässä seurassa vesille.

K AREL K AK KO  Kuvat ANTON REENPÄ Ä /OTAVAMEDIA

Kipparin testi 791  •  XO Cruiser

XO Cruiser sietää 
uskomattoman 
myllytyksen isojen 
Suzukien otteen 
katoamatta, ja veneen 
saa kääntymään 
vauhdista muutaman 
veneen mitalla. Välillä 
ohjaustehostimen 
puhti tuntui loppuvan 
jopa kesken.
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- Katveita näkö- 
kentässä

- Melutasoa suurissa 
nopeuksissa

- Heikkoa moottori- 
trimmialuetta

- Ripustuskaapin 
puutetta
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X O Cruiserissa 
konkretisoituu 
moni sellainen 
asia, joka run-
sas vuosikym-
men sitten olisi 
ollut sulaa hul-

luutta. Yhdellä vaatimattomal-
la majoitushytillä varustetussa 
kymmenmetrisessä DC:ssä on 
kaksi jättikokoista perämootto-
ria, mattamusta värimaailma ja 
vielä lujitemuovikansi yhdistet-
tynä alumiinirunkoon. Ehkä se on 
hulluutta vielä tänäkin päivänä, 
mutta siitä on tullut todellisuutta.

XO Cruiserissa alumiinin yhdis-
täminen lujitemuoviin on luonte-
vaa, sillä kaikki XO:t on tehty sa-
malla menetelmällä siitä asti, kun 
ensimmäinen 240-malli esiteltiin 
vuonna 2010. Melko kauanhan 
Silver sai olla yksin markkinoilla 
lujitemuovikannen ja alumiini-
rungon yhdistelmällään, eli käy-
tännössä koko 90-luvun ja pitkäl-
le sen jälkeenkin. 

Kuluva vuosikymmen on kui-
tenkin osoittanut jotain, mitä tus-
kin kukaan olisi muutama vuo-
si sitten arvannut. Muovikannen 
ja alumiinirungon yhdistelmästä 
puhutaan Suomessa jo yleisellä 
tasolla. Vielä vähemmän kukaan 
olisi vuosikymmen sitten usko-
nut, että joku esittelee kymmen-
metrisen päiväristeilijän, joka on 

tekniset tiedot

XO Cruiser

Pituus  9,54 m
Leveys  2,75 m
Paino  
  n. 4000 kg ilman moottoreita
Valmistusmateriaali  
 lujitemuovi ja alumiini
Henkilöluku  10
Tehosuositus  2×250-2×350 hv
Koeajomoottorit  
  Suzuki 2×350 hv
Polttoainesäiliö  2×365 l
Makeavesisäiliö  120 l
Septisäiliö  85 l
Vakiovarustus 
(Premiun-paketti) mm. kahdet 
Simrad NSS12 EVO2 -monitoi-
milaitteet Wifi-lähettimellä, 
kompassi, Webasto-lämmitin, 
automaattitrimmit, keulapotku-
ri, hakuvalo, avotilan valaistus, 
avotilan Esthec-päällyste, run-
gon teippaus, eliönestomaalaus, 
keulan törmäyssuoja,  2×jää-
kaappi, makeavesijärjestelmä, 
ohjaamon jousi-istuimet, maa-
sähköjärjestelmä aggregaatilla 
ja laturilla, keulan ankkurivinssi 
ja ankkuri, kuomu, lipputanko
Lisävarusteet  
  toiveiden mukaan
CE-luokka  C
Hinta  alkaen 216 050 ¤ ilman 
moottoria, koeajomoottoreilla 
299 381 ¤ 
Lisätiedot  xoboats.com
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vas.
Harvemmin nähty 
walk-around-tyyppinen 
kalustus, mutta silti 
täysimittainen ja leveä 
tuulilasi on erittäin 
toimiva. XO:n tapauksessa 
se on myös perusteltu, 
sillä kulkukelpoisia 
sivukansia ei tuulilasin 
ulkopuolella ole.

oik.
Turkki on avointa kantta 
uimatasolle asti, joten 
periaatteessa vesi pääsee 
esteettä avotilaan ja yhtä 
nopeasti sieltä pois. 

alla
XO:n pääasiallinen 
kalustus on muuntelukel-
poinen sohva-saareke 
keskellä avotilaa. Tässä 
selkänoja on käännetty 
eteen, jolloin kaksois- 
sohvasta muodostuu 
aurinkotaso.valmistettu alumiinista ja lujite-

muovista. Villit konseptiasteen 
mallit ovat sitten asia erikseen. 

Aiemmin alumiinirunkoa pi-
dettiin kenties sen verran eksoot-
tisena erityisosaamista vaativien 
työvaiheidensa takia, ettei luji-
temuoviveneiden muottikustan-
nuksia tai niiden vaatimaa tilan-
tarvetta edes ajateltu. 

Nyt on toisin. Koska veneiden 
valmistus ei ole enää pysyvästi 
tiettyyn paikkaan sidottua, voi 
erittäin suuriin muotteihin liit-
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Mittaustulokset

XO Cruiser

Kierrosluku Nopeus Kulutus Kulutus Äänitaso
 r/min solmua l/h l/mpk dB(A)

600  3,5 4,6 1,31 55

1 000  6,0 9,4 1,57 60

1 500  7,5 17,3 2,31 67

2 000  8,6 28,2 3,28 69

2 500  10,5 42,7 4,07 75

3 000  19,9 56,8 2,85 77

3 500  26,9 68,1 2,53 78

4 000  33,0 82,4 2,50 81

4 500  38,7 112,7 2,91 85

5 000  42,3 139,8 3,30 86

5 500  45,9 171,4 3,73 88

6000  49,9 211,8 4,24 91

Mittaukset on tehty kahden hengen ja testilaitteiston kuor-
malla (n. 250 kg).

Taloudellisuus

Kulutus l/H ja L/mpk
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XO Cruiserin taloudellisin marssivauhti löytyy 25-
35 solmun väliltä, jolloin meripeninkulma taite-
taan noin 2,5 litralla bensiiniä.

tyvä logistiikka olla suuri rasite. 
XO:t valmistetaan monen 

muun ison eurooppalaisveneen 
tavoin Puolassa.

Huvikeskus
Tiloiltaan ja tarkoitukseltaan XO 
Cruiser on puhdasoppinen DC. 
Majoitukseen soveltuva keulaka-
juutta on pelkistetty, silti tyylikäs 
ja modernin suoralinjainen. Keu-
lapiikissä on yhtenäinen parivuo-
de, sen etualalla istuin ja erilli-
nen wc-suihkutila. Tasokkaaseen 
päiväveneeseen kaipaisi vielä pa-
remmat kaappitilat takeille ja ve-
neilyasusteille.

Avotila ja ohjaamo on raken-
nettu walk-around henkisesti si-
ten, että tilaa kiertävät käytävät, 
istuimet ja kalustemoduulit on si-
joitettu keskelle. Tavanomaises-
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1. Kajuutta on pitkulainen ja 
suoraviivainen onkalo, johon 
valotehosteet antavat ilmettä. 
Kunnollinen ripustuskaappi 
vaatteille on toivomuslistalla. 

2. & 3. Takapenkin alla on 
säilytystilaa ja sen alla suuri 
ruuma kaikelle tekniikalle.

4. Toiletissa on sähköinen wc ja 
ainakin teoreettinen mahdolli-
suus käydä suihkussa klaffi-istui-
mella pytyn päällä. Huomaa 
futuristisen pesualtaan, anteeksi 
valumakourun, muotoilu.

ti käytävä on keskellä ja penkit 
kiertävät reunoja. Pinta-aloja ja 
istumapaikkoja laskettaessa XO:n 
ratkaisu on kieltämättä tuhlaileva, 
tarvitaanhan käytäviä nyt kaksi, 
mutta tuossa tuhlailevuudessa on 
myös jotakin kiehtovaa. Onhan 
Targojen ja vastaavien keskihyt-
tiveneiden tilankäyttö myös tuh-
lailevaa, koska liikkumatilaa ha-
lutaan riittävästi. 

Veistämön omassa mainosma-
teriaalissa Cruiserista puhutaan 
kuin vene olisi oma saari, jossa voi 
viettää kesäpäiviä. Tuohon ajat-
teluun nämä laitakäytävät sopi-
vat hyvin.

Walk-around ajattelu rajoittuu 
XO:ssa kuitenkin vain tilankäyt-
töön, sillä massiivinen tuulilasi 
tukevine karmeineen antaa ver-
rattoman suojan viimaa ja rois-
keita vastaan. Avotila on rungossa 
melko syvällä ja laitakorkeuttakin 
on paljon. Tässä minikokoisessa 
”saaressa” nouseminen tummalle, 
karhennuspintaiselle keulakan-
nelle jylhiä tuhtoja pitkin on kuin 
kiipeily omalle rantakalliolle. Täl-
laisen tunnun Cruiserin jyhkeys ja 
värimaailma vesillä oikeasti an-
tavat.

Terassitunnelmaa
Vakiona Cruiserin turkkipinta 
on päällystetty hiekan värisellä 
synteettimateriaalilla, mikä so-
pii rantaelämän tyyliin. Se antaa 
pehmentävää kontrastia ympärillä 
oleville tummille pinnoille. Mate-
riaali on miellyttävää myös paljai-
den jalkojen alla, eikä se kuumene 
auringossa liikaa. Vaan miten on 
sitten mustien istuimien ja sohvi-
en? No, ainakin koleassa Suomen 
suvessa auringon paahteessa ollut 
musta istuin on suorastaan kuin 
lämmin syli.

Ohjaamossa on kaksi joustoja-
loin varustettua kuppi-istuinta. 
Niiden takana on iso takasohva-
moduuli, jonka keskellä on liiku-
teltava selkänoja. Siinä voi siis is-
tuskella kasvot sekä meno- että 
tulosuuntaan. Selkänoja kääntyy 
suurten varsien varassa koko soh-
van eteen, jolloin saareke ja sel-
känoja muodostavat ison aurin-
kodivaanin.

Istuinvarustukseen kuuluvat 
vielä sisälaitoihin huomaamatto-
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masti upotetut klaffipenkit, jot-
ka kääntyvät ylös käytävälle. Sa-
malla käytävä sulkeutuu, mutta 
oleskelutilan sohvakokonaisuus 
laajenee. 

Tuulilasin alle talliinsa kääritty 
kuomu kuuluu varustepakettiin.

Ulkopentteri
Ja mitä olisi kesäinen rantapäivä 
ilman virvokkeita ja murkinaa. 
XO:ssa piilee hyvin naamioitu ul-
kopentteri/takasohva – komuutin 
takaosassa. Sohvatyynyn ja alu-
miinikannen alta paljastuu pe-
suallas vesihanalla, parilagrilli 
ja kylmiö. Grillinkäryiset uima-
tasobileet siis onnistuvat, mutta 
pentteriratkaisun huono puoli on 
sen mataluus. Askareet siis hoide-
taan kyyryssä, koska sohvan kor-
keus on normaalia puolen metrin 
luokkaa.

XO:n varustaminen on tehty 
helpoksi. Veneeseen tarjottava 
Premium-paketti pitää sisällään 
kaiken oleellisen, kuten tämän 
parilakeskuksen, mutta myös 

esimerkiksi uimatason suihkun. 
Jotta sähköt eivät pääsisi huvitte-
lukeskuksesta loppumaan, kuuluu 
kokonaisuuteen myös WhisperPo-
werin generaattori.

Genu mahdollistaa omavarai-
sen päivänvieton vesillä täysin 
riippumattomana satamista tai 
valtakunnallisesta sähköverkos-
ta. Niiden voi ennustaa lisäänty-
vän kalliimmissa huviveneissä, 
kun veneilykin muuttuu entistä 
paikallisemmaksi ja omatoimi-
semmaksi, eikä kaikkia huvita 
roikkua johdon päässä ylikan-
soitetuissa vierassatamissa.

Vesisäiliön tilavuus on 120 lit-
raa, mikä riittää hyvin muuta-
maan suihkuun uintireissun jäl-
keen. Lämminvesivaraaja kuuluu 
myös varustepakettiin, mutta pe-
rämoottoriratkaisusta johtuen sen 
toiminta edellyttää joko maasäh-
köliitäntää tai sitten generaattorin 
käyttöä.

4 potkuria ja 50 solmua
XO Cruiser koeajettiin tammikuun 

viimeisellä viikolla suurimmal-
la mahdollisella moottoriteholla, 
eli kahdella 350-hevosvoimai-
sella Suzukilla. Mielenkiintoi-
sen lisävivahteen testiin antoi se, 
että kyseiset Suzuki DF 350 A:t 
on varustettu kaksoispotkureil-
la. Niiden konkreettinen vaiku-
tus esimerkiksi suorituskykyyn 
jää arvailujen varaan, sillä Crui-
serille on luvattu noin 50 solmun 
huippunopeus 700 hevosvoiman 
teholla, potkurien lukumäärästä 
riippumatta. Toisekseen tuplapot-
kurit ovat tunnetusti raskaampien 
veneiden ratkaisu. Niillä saadaan 
enemmän lapapintaa samoil-
la potkurien halkaisijoilla ja si-
tä kautta etenkin lisää kuorman 
kestoa. Vauhtiveneissä nopeuden 
karttuessa ylimääräiset potku-
rit alkavat kasvaneen vastuksen 
myötä jossakin vaiheessa kääntyä 
itseään vastaan. 

Tämän testin perusteella on vai-
kea sanoa, onko tuplapotkureista 
konkreettista hyötyä huippuno-
peuden kannalta. Tiettävästi isolle 

”XO Cruiser 
ylittää kaikki 
sille kuvitel-
tavissa olevat 
vaatimukset 
kelinkeston 
suhteen.”

Alla
Kaikkia veneitä ei voi 
edes kuvitella testiin 
talvella. XO:lle 
tammikuun 29. päivä 
antoi lähinnä 
kiehtovan vivahteen.
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XO:lle on saatu 50 solmun nopeus 
myös ”tavallisilla” 350 hv moot-
toreilla. Mutta yhdessä suhteessa 
vastakkaispotkurit ovat eduksi, 
nopeudesta riippumatta, ja se on 
pito. Ja sitä tässä yhdistelmässä 
riittää jopa huvittavuuteen asti.

XO Cruiser sietää trimmaamis-
ta pisteeseen, jossa valtava vene 
alkaa ison tehonsa turvin laukata 
jopa ilmalentoja pienen kiihdyt-

telyn ja hakemisen jälkeen. Oi-
kein tiukoissa kaarteissa moot-
torien pito yhdessä tehon kanssa 
saa sähköavusteisen ohjaustehos-
timenkin hyytymään. Viimeksi 
vastaava ylenpalttisuus rajojen 
hakemisessa taisi tulla vastaan 
ison Cobalt-jenkkiveneen testis-
sä vuosia sitten. 

Jykevä kuin kirves
Cruiserin V-pohjan nousukulma 
peräpeililtä mitattuna on 23 astet-
ta, eli se on selvästi syvä V. Tästä 
seuraa, että XO kulkee luontevim-
min isohkolla trimmillä, ja että 
keula kohoaa lähtökiidossa. Trim-
mattavuuteen kaipaisi hieman 
laajempaa skaalaa alarekisteriin, 
sillä nyt ainakin Suzukin trimmi-
alueesta ei saada täyttä hyötyä irti. 
Varsinkin alhaisilla nopeuksilla ja 
liukukynnyksen tuntumassa olisi 
eduksi ja helpompaa saada moot-
toreilla trimmattua keulaa alas il-
man jarruttavia interceptoreita. 
Vakiona Cruiser on varustettu au-
tomaattisella ZipWake-trimmi-
järjestelmällä.

Ajokokemus isolla XO:lla on 
mieleenpainuva. Ohjaamon si-
jainti keskellä venettä on hyvä, 
mutta lujarakenteisen tuulilasin 
tuhdit puitteet antavat melkoisia 
katveita näkökenttään. 

Yli 40 solmun vauhdissa al-
kaa mieleen hiipiä ajatus siitä, 
että mahdollinen tukki tai muu 
pinnan tuntumassa kelluva irto-
aines tuskin aiheuttaisi kolah-
dusta kummempaa, jos kohdal-
le sattuisi, muttei näkökenttään. 
Mutta miten kävisi moottorien ja 
potkurien?

testi: XO Cruiser

yllä
Kulku keulakannelle 
onnistuu helposti yhdellä 
ehdolla. Painavaa ikkuna-
ruutua ei aivan pikkulapsi 
nosta auki, ja ehkä hyvä 
niin. Keulan ja askeltasojen 
karhennusmateriaali on 
erinomaisen pitävää.

oik.
Kokonaan avoin kansi- ja 
turkkirakenne on nykymuo-
tia, helppo ja käytännölli-
nen se ainakin on. Tosin 
moottorikaivoa kiertävä 
tyyliin sopiva musta kaide ei 
haittaisi mitään, mutta toisi 
pienen turvallisuuslisän.

laidalla oik.
Kun matkustustila halutaan 
optimoida, käännetään 
sisälaitoihin upotetut 
klaffipenkit ylös täydentä-
mään takasohvaa. Ne myös 
”sulkevat” avotilan 
uimatasolta ja lisäävät 
turvallisuuden tunnetta. 
Apumiehen vieressä olevan 
tuhdon sisällä on kylmiö.

Joka tapauksessa XO:n raken-
teellinen jämäkkyys valaa luot-
tamusta käyttäjäänsä. Talvisen 
koeajopäivän aikana tuntumaa 
aallokkoon piti hakea laivojen 
peräaalloista ja omaa aaltokekoa 
kasvattamalla, josta sitten eri 
suuntiin läpi ajamalla sai käsi-
tyksen veneen käytöksestä.

Vaikutelmaksi jäi, että aallot 
ovat XO:lle jokseenkin yhdente-
keviä. Jos isoimmat aallot pääse-
vät osumaan runkoon epäsuotui-
sasti, aiheuttaa se lähinnä pienen 
heilahduksen tunteen ohjaajalle. 
Mukavuus on siis kuljettajan kä-
sissä, mutta vene mahdollistaa lä-
hes mitä vain.

Tiivistetysti: DC- ja päivän-
viettoveneeksi XO Cruiser ylittää 
kaikki sille kuviteltavissa olevat 
vaatimukset kelinkeston suhteen. 
Kukaan ei yksinkertaisesi lähde 
viettämään päivää vesille siinä ke-
lissä, josta isolla XO:lla on syytä 
kääntyä takaisin.

Pisaralla lähemmäs
700 bensahevosta vaatii täydessä 
työn touhussa pitkälti yli 200 lit-

”rohkeuden 
puutteesta ei 
XO:ta ainakaan 
voi moittia, 
taaskaan.”



raa menovettä tunnissa. XO Crui-
serin kahdelle Suzukille kirjattiin 
enimmillään yhteensä 211,8 litraa. 
Se on toki paljon, mutta tehon pe-
rusteella lukema olisi voinut ol-
la suurempikin. Noin 50 solmun 
huippunopeudella tuo tarkoittaa 
neljää ja varttilitraa per meripe-
ninkulma.

Taloudellisin marssinopeusalue 
on noin 25–35 solmua, jolloin ku-
lutus per meripeninkulma on ra-
piat 2,5 litraa, melkoinen ero siis. 
Tarkkoja jos ollaan, niin juuri 30 
solmun vaiheilla veneen voi saa-
da trimmattua kulkemaan juuri 
alle tuon 2,5 litran. Tuntia kohden 
tämä tarkoittaa vajaata 80 litraa.

XO:ssa on kaksi polttoainesäi-
liötä, yksi kummallekin moot-
torille. Niiden yhteistilavuus on 

730 litraa, jonka voi laskea 20 
prosentin varamarginaalilla riit-
tävän noin 234 meripeninkulman 
matkalle.

Mikään säästöpossu iso XO ei 
siis ole, eikä kukaan oletettavas-
ti sellaista kuvitellutkaan. DC:lle, 
vähän isommallekin, lukemat 
ovat silti kovia ja moni asuttavam-
pi saman kokoluokan matkavene 
pääsee samoihin lukemiin.

Marssinopeuksilla melutaso py-
syttelee siedettävissä ja sallituissa 
rajoissa, mutta yli 40 solmun no-
peudessa alkavat äänet raikaa sii-
hen malliin, että matkan nopeaa 
etenemistä osaa todella arvostaa. 

Eksoottinen luomus
Isoksikin DC:ksi XO Cruiser on 
varsin erikoinen tapaus. Taiste-
lu- ja puolustuskaluston mieleen 
tuova ulkoasu ja puhtaasti ajan-
viettoon ja huvitteluun tarkoitet-
tu konsepti on erikoinen, jonkun 
mielestä jopa omituinen yhdis-
telmä. Samansuuntaista tuli to-
dettua viime syksynä testatusta 
DFNDR-mallista.

Cruiser antaa myös mielleyhty-
miä takavuosien venemuotoilun 
kummajaiseen Wallyyn, joka hät-
kähdytti kolmiomaisilla terävillä 
muodoilla ja mustalla värityksellä. 

XO:n mallistossa näyttäisi ole-
van kahdenlaista värityspolitiik-
kaa. Erikoisimmat mallit, kuten 
DFNDR, tässä esiintyvä Cruiser ja 
tälle vuodelle lanseerattu uutuus 
Explorer on verhottu mustaan. 
Kaikkia muita ”klassisempia” 
XO:n malleja saa myös valkoisena.

Väri on aina tietenkin maku-
asia, mutta rohkeuden puuttees-
ta ei XO:ta ainakaan voi moittia, 
taaskaan. Tosin pieneltä ajatuslei-
kiltä ei voi välttyä: Kuinka monta 
potentiaalista tästä veneestä kiin-
nostunutta mustanpuhuva ulko-
asu karkottaa? XO:n veistoksel-
linen muotokieli pääsisi taatusti 
oikeuksiinsa puhtoisen valkea-
na, ja Wau-efekti voisi olla jopa 
puhuttelevampi. Mutta onko sille 
tarvetta? Kenties olennainen osa 
mustan hirviön viehätysvoimaa 
on juuri se, että harva haluaa ja 
vielä harvempi uskaltaa. Varsin-
kin kun komeudella on hintaa 
moottoreista ja varusteista riip-
puen noin 300 000 euroa. i

Yhteenveto

XO Cruiser

RAKENNE

Runko 10

Sisustus 7

Heloitus 9

Vakiovarustus 9

TILAT

Kansitilat 7

Avotila 7

Moottori- ja  
tekniset tilat 8

Matkustamo 8

Makuutilat 7

Pentteri 6

Ohjaamo 10

Säilytystilat 7

Wc-tilat 8

AJETTAVUUS

Vasta-aallokko 10

Myötäaallokko 10

Sivuaallokko 9

Kaarreajo 10

Käsiteltävyys 10

MUUT OMINAISUUDET

Suorituskyky 10

Äänitaso 6

Taloudellisuus 6

Kiinnittäminen 8

Vastinetta rahalle 6

Keskiarvo  8,2

TÄSSÄ UUSI 
MIEHISTÖN 
JÄSENESI
Volvo Penta Easy Connect

Volvo Penta Easy Connect tarjoaa kojelautatyyppisessä  

näkymässä tietoja veneestä, moottorista, reitistä suoraan 

älylaitteisiisi ja täydentää ohjauspaikalle asennettuja mittareita 

oivallisesti. Sovelluksen avulla ystäväsi ja perheesi voivat  

tarkkailla matkantekoa veneessä. He voivat tarkastella ja tallentaa 

reittejä, jakaa ne sosiaalisessa mediassa ja pitää samalla silmällä 

kulkunopeutta ja suuntaa.

Elämys ei kuitenkaan rajoitu veneeseen. Tallennettuja reittejä on 

helppo tarkastella kotioloissa veneilykokemusta muisteltaessa 

tai seuraavaa matkaa suunniteltaessa. Reitit ja veneen tiedot 

tallentuvat automaattisesti Easy Connect -sovellukseen, jossa 

niitä voidaan myöhemmin tarkastella ja jakaa paikasta riippumatta 

(jakamistoiminto vaatii internetyhteyden).

www.volvopenta.com/easyconnect


