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• X O DF NDR

K A R E L K A K K O K u va t A N T O N R E E N P Ä Ä / O TAVA M E D I A

Nimi ja sotilaallinen ulkonäkö kertovat karua kieltä.
Tällä veneellä puolustaudutaan, mutta mitä vastaan?
Kovaa keliä? Ehkä, mutta asennetta se vaatii.

Puolustus
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Kiitämme
+ vitsikkyyttä
+ selkeitä kansitiloja
+ moottorivalikoimaa

voimaa

+ polttoainekapasiteettia
+ taloudellisuutta
lajissaan
+ kuomuratkaisua
ideana
+ rungon lujaa
rakennetta

Moitimme
– kapeudesta
johtuvaa ahtautta
– kattoluukun
lukitusta
– tutkamaston
tuentaa
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tes ti: XO DFNDR
Tekniset tiedot

mintakeisen tyylittelyn ja ulkoasun vuoksi
XO Dfndr -venettä on vaikea
luokitella. Vai
onko sittenkään? Periaatteessa
Dfndr on keskipulpettivene, jonka
keskikonsolia ympäröi maastoautoista tuttu turvakaarikehikko,
jonka sivustat saa suljettua roiskeita vastaan. Rohkea muotoilu
jättää taka-alalle sen seikan, että
XO on yksi monista lujitemuovikantisista alumiiniveneistä. Niitähän on alkanut olla yhden jos
toisenkin kotimaisen valmistajan
katalogeissa.
Dfndr on tämän vuoden uutuusmalli, joka perustuu samalle
rungolle kuin XO 250 Open. Hankala mallinimi vie ajatukset tiettyyn kuuluisaan maastoautoon.
”X-ray-Oscar-Delta-FoxtrotNovember-Delta-Romeo” lienee
jokaisen suussa ja mielessä XO
Defender.

XO DFNDR

Pituus
7,76 m
Leveys
2,28 m
Paino 1478 kg ilman moottoria
Valmistusmateriaali alumiini
ja lujitemuovi
Henkilöluku
5
Tehosuositus
200–400 hv
Koeajomoottori Honda 250 hv
Polttoainesäiliö
355 l
Vakiovarustus
(Utility-varustetaso) Simradkarttaplotteri kaikuluotaimella,
trimmiautomatiikka, rungon
teippipinnoite, eliönestomaalaus, keulan törmäyskumi, kaksi
jousitettua istuinta, takapenkki
kylmiöllä, sivuverhot, lipputanko,
köydet ja lepuuttimet
Lisävarusteet
(Rider-varustetaso Utilityn lisäksi) karttaplotterin kaksoisnäyttö,
lämmityslaite, stereot, Zipwaketrimmijärjestelmä, valonheittimet, kaksoisakkuvalmius, vesihiihtokoukku, ankkuriköysineen
CE-luokka
C
Hinta
alkaen 63 110 €
(Utility-varustetaso),
72 900 € (Rider-varustetaso)
ilman moottoreita, koeajo
moottorilla alkaen 91 000 €
Valmistaja
xoboats.com

Kapoiset tilat
Kaikissa aiemmissa XO-veneiden testeissämme olemme moittineet niitä kapeuden tuomasta
tilanahtaudesta. Dfndr ei tee tähän poikkeusta. 2,28 metriä leveä
vene on todella kapea pituuteensa
nähden. Siksi sitä on myös hiukan hankala luokitella suhteessa
kilpailijoihin. Usein leveys kertoo enemmän kuin pituus, mutta
pituus on kuitenkin aina se suure
josta puhutaan, ja jota mainonnassa käytetään.
Pulpetti ja sen ympärillä oleva
kehikkorakennelma on asennettu

keskilinjasta aavistuksen verran
enemmän styyrpuuriin. Styyran
puolella onkin ahdasta eikä siitä
mahdu mihinkään, etenkin jos sivumarkiisit ovat käytössä. Turk-

y llä

Etuviistosta veneen
kapeuden vasta hahmottaa. Mutta jos sentit ovat
kortilla, niin sitten ovat.
Keula on suojattu
tukevalla törmäyskumilla.
va s .

Kajuutta, kuomu, vai
mikä? Sivuverhoilla
suljettava katerakennelma on ideana hyvä, ja se
saa perinteiset keskipulpettiveneiden
kuomuratkaisut tuntumaan suorastaan
hankalilta. ”Sivuovet”
avataan yksinkertaisesti
vetoketjuilla.
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kitaso on melko syvällä, ja se on
liikkumista hankaloittava seikka,
jota ei liene piirustuspöydällä ajateltu. Kapea ja syvä v-pohjainen
vene myös kallistuu herkästi, jolloin kapeassa kuilussa liikkuminen vaikeutuu entisestään.
Oleskeluun tai matkustamiseen ei ole mitään varsinaista
avotilaa, vaan tässä veneessä on
kuvaavampaa puhua kansitiloista. Suuret keulan ja perän tuhdot
ovat perusturkkitasoa jalan mitan
verran korkeammalla.
XO:ssa on runsaasti säilytystiloja ja ne ovat pääosin helppokäyttöisiä. Katekehikon takaseinustalla on tangoista muovatut
pidikkeet lepuuttimille. Keulan
laajan kannen alla on iso säilytystila. Se voisi tosin olla syvempi,
mutta silloin sen roiskevesityhjennys olisi ollut pakko järjestää
muulla tavoin. Perätuhdon alla on
vastaavanlainen tila. Matkustamossa on etummaisen jalkatilan

Rajun näköinen vene
pistettiin myös rajuun
testiin. XO Dfndr selvisi
käsittelystä, joka olisi
vienyt monen muun
veneen ennenaikaisesti Ahdin valtakuntaan.

alla syvä ruuma ja pikkutarvikkeet mahtuvat konsolin hansikaslokeroon.

Tiivis tunnelma
Veneen keskiö on ohjaamon ja pienen takapenkin kokonaisuus, joka
on ympäröity turvakaarikehikkoa
muistuttavalla putkirakenteella.
Katto ja tuulilasi ovat kiinteät, kuten myös takaikkuna. Sivut voidaan sulkea suorilla kuomun palasilla. Tällainen avomaasturin tai
rantakirpun mieleen tuova idea
avo- ja koppiveneen välimuodosta on mainio. Kuomukaaria ei ole,
mutta koko komeus saadaan silti
helposti suljettua ja lämmitettyä.
Mitoituspuoli ja ergonomia ovat
ohjaamossa ja matkustamossa
pääpiirteittäin hanskassa, edel-

Mittaustulokset

Taloudellisuus

XO Dfndr ja Honda 250

Kulutus l/H ja L/mpk

Kierrosluku Nopeus Kulutus Kulutus Äänitaso
r/min
solmua
l/h
l/mpk
dB(A)
700		

2,3

1,7

0,74

59

1 000		

3,9

2,9

0,74

59

1 500		

5,6

4,9

0,88

62

2 000		

7,2

8,1

1,13

66

2 500		

8,5

12,8

1,51

70

3 000		

12,6

16,0

1,27

79

3 500		

20,6

19,1

0,93

82

4 000		

25,5

23,8

0,93

84

4 500		

29,9

30,2

1,01

85

5 000		

33,9

37,8

1,12

86

5 500		

37,1

45,9

1,24

87

5950		

40,4

55,1

1,36

88

Mittaukset on tehty kahden hengen ja testilaitteiston kuormalla (n. 250 kg). Potkuri: 15-3/8 x 18.
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XO Dfndr kulkee taloudellisesti 20–26 solmun alueella, jolloin
päästään alle 0,95 litran per meripeninkulma. Melutaso nousee
30 solmun jälkeen turhan korkeaksi.

Kippari 12/2017 21

>>

tes ti: XO DFNDR

1. Kapeammalla
puolella mahtuu juuri
ja juuri liikkumaan.
Kaidevarustus on
hyvä ja keskipollari
kuuluu tässä
veneessä asiaan.
2. Takatuhdon alla on
säilytystilaa, ja
epäsotilaallisen
hankala pääsy
bensasuodattimelle
lisäluukun kautta.
Irrallinen etulevy on
rakenteellinen
ratkaisu, mutta se
mahdollistaa myös
säilytysalan
laajentamisen
turkkitasolla.
1

3. Kapea kojetaulu ja
täpötäynnä on kuin
pienlentokoneesta.
Trimmisäätimiä
lukuun ottamatta on
hallintalaitteiden
sijoittelussa
onnistuttu ahtaudesta huolimatta hyvin.

2

4. Suuri polttoainekapasiteetti saattaa
valaa vaarallista
luottamusta
omavaraisuuteen.
Jerrykannu vähentää
tarvetta hinauspalveluun, kunhan muistaa
pitää sen piripintaan
asti täynnä hyvin
säilyvää alkylaattibensaa.
3

4

5. Ei auringonpalvontaa, eikä kahvittelua
tässä veneessä.
Takapenkin sisällä on
kuitenkin jääkaappi
virvokkeille. Kun
taisto merellä on
käyty, on aika
huolehtia nesteytyksestä.
6. Snorkkeli kuin
rajummissa
maastoautoissa ei
ole pelkkä koriste. Se
toimii Webasto-lämmittimen savukaasuputkena.
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lyttäen ettei liikkumatilaa kaivata. Vertaus pieneen maastoautoon
tai pienlentokoneeseen sopii tähänkin.
Sivuverhot ovat aivan kiinni istuimissa ja kyytiläisissä. Tuulen
käydessä paapuurista verho painautuu kiinni myös kuljettajan
käsiin ja ohjauspyörään.
Toinen erityisen huomionarvoinen asia on konsoliin asennettu Hondan herkkä hallintalaite. Jos
moottorin käydessä ohjaamossa
hivuttaudutaan joko puolelta toiselle tai takapenkille, matkatavaroiden siirtelystä puhumattakaan,
on säätövivun töytäisy ennen pitkää väistämätöntä. Salvallinen
säätölaite olisi enemmän kuin
suositeltava.

”Dfn dr on
ve n e , jota on
a jet tava
a k tiivis es ti.”

Lennokasta menoa

Rankassa sivumyötäisessä on oltava
tarkkana oikaisun
kanssa kun keula
sukeltaa aaltoon.
Puolitoista metriä
korkeassa myötäisessä
mentiin kuitenkin
parhaimmillaan 30
solmua.

Veneen tasapaino on kohdallaan
yhdellä isolla perämoottorilla.
Liukukynnys ylitetään tarvittaessa ripeästi, mutta tuulilasin
alareunaan asennettu pyyhinmoottori osuu juuri näkökenttään
liikkeelle lähdössä.
Istuimissa ei ole korkeussäätöä,

Alla

mutta niiden yläreuna on nostettavissa ylös, jolloin ”korotettu”
istuma-asento on mahdollinen.
Silloin kelissä on tosin syytä varoa
päälakea, sillä katto tulee yllättävän nopeasti vastaan.
Koeajopäiviksi valittiin veneen
olemuksen mukaiset olosuhteet.
Toistakymmentä sekuntimetriä
yön yli puhaltanut kaakkoistuuli
oli nostattanut Helsingin edustalle
vajaan parimetrisen merkitsevän
aallonkorkeuden.
Dfndr on vene, jota on ajettava
aktiivisesti. Kanoottimaisen kapea
runko tuntuu itsessään sietävän
lähes mitä vain, mutta se on pidettävä ohjaamalla kölillään.
Interceptor-tyyppisten Zipwake-trimmien teho kasvaa nopeuden myötä. Liukukynnyksen
alueella trimmeiltä olisi toivonut
enemmän voimaa, sillä vene ottaa vasta-aallokossa komeita ilmalentoja jo maltillisella liukunopeudella. Niistä tullaan kuitenkin
pehmeästi alas.
Istuimien jousialustat tasaavat rajuimmat iskut. Jalustoihin
olisi ehdottomasti saatava haita-

rikumit, sillä vaarana on jalkojen kiilautuminen istuimien alle.
Vauhtia pystyi vallitsevassa vasta-aallokossa pitämään yllä jopa
25 solmua.
Myötäaallokossa ilmeni lievää
tarvetta korjaaviin ohjausliikkeisiin, sillä pitkä terävä keula
alkoi etenkin rannikkoa kohden
lyhenevässä aallonvälissä ottaa
vastaan, vaikka trimmiä kohotti
reippaasti. Nopeutta kyettiin silti pitämään yllä noin 30 solmua,
jolloin pariin otteeseen keulan yli
tuli vettä niin paljon, että näkyvyys hävisi hetkeksi kokonaan.
XO siis sietää keliä ja käsittelyä ylitse tavanomaisten huviveneiden, mutta ilman otetta ja
asennetta se ei onnistu, ja mistään
majesteetillisesta menosta ei ole
kyse. Kääntäen ilmaistuna: parin kolmen jalan korkuisesta aallokosta ei tämän veneen kanssa
tarvitse välittää tuon taivaallista.
Yksi konkreettinen moite on annettava kattoluukun lukitusmekanismista. Se ei yksinkertaisesti
jaksanut pysyä kiinni isossa aallokossa, vaan aukesi vähän väliä.
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Keliä kannatti
odottaa
testit tehdään
mahdollisimman parhaissa testiveneiden mukaisissa olosuhteissa. XO:n kohdalla odotimme
kunnon aallokkoa useamman
viikon, jonka jälkeen sääennusteet lupasivat vihdoin tuulta.
Kun kyseessä on XO:n kaltainen
äärimmäisyyksien vene,
haluamme sen välittyvän myös
kuvissa. Lähdimme siis testi- ja
kuvausveneen kanssa Helsingin
Katajaluodon edustalle,
jossa kuvaaja
onnistuikin hienosti
taltioimaan sen,
miltä ajaminen ja
kyyti XO:ssa
tuntuivat
– aikamoiselta nimittäin.
Kipparin

Anu Kopola,
vastaava
tuottaja
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Isoille tehoille
XO:n tehosuositus on laaja, ja
koska sekä yksi- että kaksimoottoriasennus on mahdollinen, tarkoittaa se melkoista kirjoa moottorivalintaan. 200 — 400
hevosvoimaa voidaan toteuttaa
kaikenlaisina kokoonpanoina
aina kahdesta 100 hevosvoiman
moottorista yhteen 400-hevosvoimaiseen jättiin.
Tässä haarukassa koeajoveneen
250-hevosvoimainen Honda on
sieltä kesyimmästä päästä. Vauhtia kuitenkin saatiin mittariin
hiukan yli 40 solmua, joten kyse
on vauhdikkaasta yhdistelmästä,
oli moottorivalinta mikä tahansa.
400 hevosvoimaa vienee huippunopeuden 45 solmun paremmalle
puolelle ja tarjoaa varmasti suvereenin kuormansietokyvyn. Liekö
sillä sitten tosiasiallista merkitystä, sillä mistään kuormajuhdasta ei ole kyse. Henkilölukukin on
maltilliset viisi, mikä selittynee
veneen kapeudella. Suurempi porukka liikkumassa puolelta toiselle saisi varmasti aikaan mielen-

y llä

XO:n kirveen terävä runko
sietää rajuakin menoa.
Tästä tullaan alas vielä
pehmeästi.

”Koea j ov eneen
25 0 hv Honda
on kesyimmästä päästä.”

kiintoisia kallistustilanteita.
Dfndr-veneen Rider-varustetaso pitää sisällään Zipwake-trimmitasojärjestelmän. Sen käyttöliittymä on periaatteessa hyvä ja
selkeä, interseptorit reagoivat nopeasti, mutta koeajoveneen asennuksessa on selvä puute. Käyttöpaneelin näyttö kertoo mm.
tasojen asennon prosenteissa ja
automatiikan toiminnasta, mutta
kaasuvivun yläpuolelle tasopintaan asennettua paneelia ei pysty
rajusti kurkottamatta lukemaan.
Kun XO kaiken lisäksi on aktiivisesti ja trimmeillä ajettava vene,
kaipaisi säätimiä mukavampaan
paikkaan. Se on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Keskipulpettityyppisessä ohjaamossa kun ei oikein löydy luontevaa
paikkaa esimerkiksi sivukonsolin
muodossa, vaan kaikki on asennettava edessä olevaan paneeliin.

Alle litra/mpk
Polttoaineen kulutuksessa XO yllätti positiivisesti. Tosin on taas
muistettava, että pituudestaan

Yhteenveto
XO DFNDR

RAKENNE
Runko

★★★★★

Sisustus

★★★

Heloitus

★★★★

Vakiovarustus

★★★★

TILAT
Kansitilat

★★★★

Avotila

-

Moottori- ja
tekniset tilat

★★★

Matkustamo

★★

Makuutilat

-

Pentteri

-

Ohjaamo

★★★★

Säilytystilat

★★★★

Wc-tilat

-

AJETTAVUUS
Vasta-aallokko
Myötäaallokko

★★★★★
★★★★

Sivuaallokko

★★★★★

Kaarreajo

★★★★★

Käsiteltävyys

★★★★★

MUUT OMINAISUUDET
Suorituskyky
Äänitaso
Taloudellisuus
Kiinnittäminen
Vastinetta rahalle
Tähtiä yhteensä

★★★★★

30 solmun jälkeen ylittyy paitsi
litran kulutus, myös 85 desibelin
meluarvot.
Polttoainesäiliön vetoisuus
on peräti 355 litraa, eli 125 litraa
enemmän kuin samaan runkoon
pohjautuvassa 250 Openissa. Tämä kertoo Dfndrin suunnitellun
pitkille taipaleille.
20 prosentin reservillä laskettuna parhaaksi toimintasäteeksi
saadaan yli 300 meripeninkulmaa, eli karkeasti Helsingistä Vaasaan. Tukholmaan päästään noin
2/3 tankilla. Nämä siis kepeissä
olosuhteissa, mutta laskennallisesti tankillinen riittäisi Tukholmaan asti, vaikka liukukynnyksellä roikottaen. Ainutlaatuista!

”Polt toa inesä iliön v etoisuus on peräti
355 litraa.”

Kaksi varustetasoa
XO ei noudata perinteistä kaavaa
vakio- ja lisävarustelistoineen,
vaan Dfndriä tehdään kahdella
eri varustetasolla käyttäjän lähtökohdista riippuen.
Riisutumpi Utility pitää sisällään
”välttämättömät” varusteet liikkumiseen ja siirtymiseen paikasta
A paikkaan B. Rider puolestaan on
varusteltu jo ylenpalttisesti kah-

a lla

Iso, joskin matala
matkatavaratila
löytyy keulasta
suuren kannen alta.

della navigointinäytöllä, Webasto-lämmittimellä ja valonheitinarsenaalilla, jolla näkee rantautua ja
touhuta kansilla pimeässä.
Hintaero näiden kahden eri varustetason välillä on vajaat 10 000
euroa. Halvimman version lähtöhinta koeajomoottorilla on 91 000
euroa, joten keskipulpetilliseksi
yhteysveneeksi XO on sieltä kalliimmasta päästä.
Muistettakoon, että kaikki
edellä lueteltu kritiikki epäkohdista on suhteutettu veneen olemukseen ja lähtökohtiin. Sotilaallisen näköiseltä kovaan käyttöön
markkinoidulta ”työkalulta” sopii
odottaa enemmän kuin keskiverto huviveneeltä. XO myös tarjoaa
enemmän kuin keskiverto huvivene, ja sillä voi todella lähteä ulos
silloin kun monilla muilla on jäätävä satamaan.
Tavanomaista kovemman testiryöpytyksen pääteeksi tappioksi kirjattiin vain yksi korkannut pultti joustoistuimesta, yksi
ruuvi ohjauspulpetista sekä poikki murtunut tutkamasto. Kovaan
ammattikäyttöön ei näin ollen siis
olisi paljoakaan korjattavaa. •

★★★
★★★★
★★★★★

★★
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huolimatta XO on painoltaan ja
muilta mitoiltaan kuin numeroa
pienempi vene. Siitäkin huolimatta se, että parhaimmillaan
päästiin 0,9 litraan bensiiniä per
meripeninkulma, on hieno saavutus. Yhdistelmän paino on kuitenkin kaikkineen yli kaksi tonnia. Vieläkö joku väittää, että syvä
v-pohja on aina bensarosvo? Ja
XO:ssa on päädytty käyttämään
legendaarista 24 asteen nousukulmaa hyvällä menestyksellä.
Taloudellisin nopeusalue on
20 — 26 solmua, jolloin alitetaan
0,95 litraa per meripeninkulma.
Alle yhden litran pysytellään tarkalla trimmillä jopa niinkin laajalla kuin 19 — 29 solmun alueella.
Kippari 12/2017 25

