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

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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Kiitämme
+ Tukevaa rakennetta
+ Ajettavuutta
+ Ohjaamoa
+ Suorituskykyä
+ Kannen karhennusta

Moitimme
- Katveita näkökentässä
- Melutasoa suurissa
nopeuksissa
- Heikkoa moottoritrimmialuetta
- Ripustuskaapin
puutetta

Kippari 4/2018 25

tes ti: XO Cru iser
va s .

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.
a lla

X

O Cruiserissa
konkretisoituu
moni sellainen
asia, joka runsas vuosikymmen sitten olisi
ollut sulaa hulluutta. Yhdellä vaatimattomalla majoitushytillä varustetussa
kymmenmetrisessä DC:ssä on
kaksi jättikokoista perämoottoria, mattamusta värimaailma ja
vielä lujitemuovikansi yhdistettynä alumiinirunkoon. Ehkä se on
hulluutta vielä tänäkin päivänä,
mutta siitä on tullut todellisuutta.
XO Cruiserissa alumiinin yhdistäminen lujitemuoviin on luontevaa, sillä kaikki XO:t on tehty samalla menetelmällä siitä asti, kun
ensimmäinen 240-malli esiteltiin
vuonna 2010. Melko kauanhan
Silver sai olla yksin markkinoilla
lujitemuovikannen ja alumiinirungon yhdistelmällään, eli käytännössä koko 90-luvun ja pitkälle sen jälkeenkin.
Kuluva vuosikymmen on kuitenkin osoittanut jotain, mitä tuskin kukaan olisi muutama vuosi sitten arvannut. Muovikannen
ja alumiinirungon yhdistelmästä
puhutaan Suomessa jo yleisellä
tasolla. Vielä vähemmän kukaan
olisi vuosikymmen sitten uskonut, että joku esittelee kymmenmetrisen päiväristeilijän, joka on
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valmistettu alumiinista ja lujitemuovista. Villit konseptiasteen
mallit ovat sitten asia erikseen.
Aiemmin alumiinirunkoa pidettiin kenties sen verran eksoottisena erityisosaamista vaativien
työvaiheidensa takia, ettei lujitemuoviveneiden muottikustannuksia tai niiden vaatimaa tilantarvetta edes ajateltu.
Nyt on toisin. Koska veneiden
valmistus ei ole enää pysyvästi
tiettyyn paikkaan sidottua, voi
erittäin suuriin muotteihin liit-

XO:n pääasiallinen
kalustus on muuntelukelpoinen sohva-saareke
keskellä avotilaa. Tässä
selkänoja on käännetty
eteen, jolloin kaksoissohvasta muodostuu
aurinkotaso.

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 -monitoimilaitteet Wifi-lähettimellä,
kompassi, Webasto-lämmitin,
automaattitrimmit, keulapotkuri, hakuvalo, avotilan valaistus,
avotilan Esthec-päällyste, rungon teippaus, eliönestomaalaus,
keulan törmäyssuoja, 2×jääkaappi, makeavesijärjestelmä,
ohjaamon jousi-istuimet, maasähköjärjestelmä 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

tyvä logistiikka olla suuri rasite.
XO:t valmistetaan monen
muun ison eurooppalaisveneen
tavoin Puolassa.

Taloudellisuus

Mittaustulokset

KulutusKaavion
l/H ja
L/mpk
otsikko

XO Cruiser
Kierrosluku Nopeus Kulutus Kulutus Äänitaso
r/min
solmua
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Tiloiltaan ja tarkoitukseltaan XO
Cruiser on puhdasoppinen DC.
Majoitukseen soveltuva keulakajuutta on pelkistetty, silti tyylikäs
ja modernin suoralinjainen. Keulapiikissä on yhtenäinen parivuode, sen etualalla istuin ja erillinen wc-suihkutila. Tasokkaaseen
päiväveneeseen kaipaisi vielä paremmat kaappitilat takeille ja veneilyasusteille.
Avotila ja ohjaamo on rakennettu walk-around henkisesti siten, että tilaa kiertävät käytävät,
istuimet ja kalustemoduulit on sijoitettu keskelle. Tavanomaises-
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Mittaukset on tehty kahden hengen ja testilaitteiston kuormalla (n. 250 kg).
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XO Cruiserin taloudellisin marssivauhti löytyy 2535 solmun väliltä, jolloin meripeninkulma taitetaan noin 2,5 litralla bensiiniä.
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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 mahdollisuus käydä suihkussa klaffi-istuimella pytyn päällä. Huomaa
futuristisen pesualtaan, anteeksi
valumakourun, muotoilu.

3
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4

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 keskihyttiveneiden tilankäyttö myös tuhlailevaa, koska liikkumatilaa halutaan riittävästi.
Veistämön omassa mainosmateriaalissa Cruiserista puhutaan
kuin vene olisi oma saari, jossa voi
viettää kesäpäiviä. Tuohon ajatteluun nämä laitakäytävät sopivat hyvin.
Walk-around ajattelu rajoittuu
XO:ssa kuitenkin vain tilankäyttöön, sillä massiivinen tuulilasi
tukevine karmeineen antaa verrattoman suojan viimaa ja roiskeita vastaan. Avotila on rungossa
melko syvällä ja laitakorkeuttakin
on paljon. Tässä minikokoisessa
”saaressa” nouseminen tummalle,
karhennuspintaiselle keulakannelle jylhiä tuhtoja pitkin on kuin
kiipeily omalle rantakalliolle. Tällaisen tunnun Cruiserin jyhkeys ja
värimaailma vesillä oikeasti antavat.

Terassitunnelmaa
Vakiona Cruiserin turkkipinta
on päällystetty hiekan värisellä
synteettimateriaalilla, mikä sopii rantaelämän tyyliin. Se antaa
pehmentävää kontrastia ympärillä
oleville tummille pinnoille. Materiaali on miellyttävää myös paljaiden jalkojen alla, eikä se kuumene
auringossa liikaa. Vaan miten on
sitten mustien istuimien ja sohvien? No, ainakin koleassa Suomen
suvessa auringon paahteessa ollut
musta istuin on suorastaan kuin
lämmin syli.
Ohjaamossa on kaksi joustojaloin varustettua kuppi-istuinta.
Niiden takana on iso takasohvamoduuli, jonka keskellä on liikuteltava selkänoja. Siinä voi siis istuskella kasvot sekä meno- että
tulosuuntaan. Selkänoja kääntyy
suurten varsien varassa koko sohvan eteen, jolloin saareke ja selkänoja muodostavat ison aurinkodivaanin.
Istuinvarustukseen kuuluvat
vielä sisälaitoihin huomaamatto-

masti upotetut klaffipenkit, jotka kääntyvät ylös käytävälle. Samalla 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 ulkopentteri/takasohva – komuutin
takaosassa. Sohvatyynyn ja alumiinikannen alta paljastuu pesuallas vesihanalla, parilagrilli
ja kylmiö. Grillinkäryiset uimatasobileet siis onnistuvat, mutta
pentteriratkaisun huono puoli on
sen mataluus. Askareet siis hoidetaan kyyryssä, koska sohvan korkeus 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 huvittelukeskuksesta loppumaan, kuuluu
kokonaisuuteen myös WhisperPowerin generaattori.
Genu mahdollistaa omavaraisen päivänvieton vesillä täysin
riippumattomana satamista tai
valtakunnallisesta sähköverkosta. Niiden voi ennustaa lisääntyvän kalliimmissa huviveneissä,
kun veneilykin muuttuu entistä
paikallisemmaksi ja omatoimisemmaksi, eikä kaikkia huvita
roikkua johdon päässä ylikansoitetuissa vierassatamissa.
Vesisäiliön tilavuus on 120 litraa, mikä riittää hyvin muutamaan suihkuun uintireissun jälkeen. Lämminvesivaraaja kuuluu
myös varustepakettiin, mutta perämoottoriratkaisusta johtuen sen
toiminta edellyttää joko maasähköliitäntää tai sitten generaattorin
käyttöä.

4 potkuria ja 50 solmua
XO Cruiser koeajettiin tammikuun

”XO Cruiser
ylit tä ä ka ikki
sille kuv iteltav issa olevat
va atimukset
kelinkeston
suhteen.”

A lla

Kaikkia veneitä ei voi
edes kuvitella testiin
talvella. XO:lle
tammikuun 29. päivä
antoi lähinnä
kiehtovan vivahteen.

viimeisellä viikolla suurimmalla mahdollisella moottoriteholla,
eli kahdella 350-hevosvoimaisella Suzukilla. Mielenkiintoisen lisävivahteen testiin antoi se,
että kyseiset Suzuki DF 350 A:t
on varustettu kaksoispotkureilla. Niiden konkreettinen vaikutus esimerkiksi suorituskykyyn
jää arvailujen varaan, sillä Cruiserille on luvattu noin 50 solmun
huippunopeus 700 hevosvoiman
teholla, potkurien lukumäärästä
riippumatta. Toisekseen tuplapotkurit ovat tunnetusti raskaampien
veneiden ratkaisu. Niillä saadaan
enemmän lapapintaa samoilla potkurien halkaisijoilla ja sitä kautta etenkin lisää kuorman
kestoa. Vauhtiveneissä nopeuden
karttuessa ylimääräiset potkurit alkavat kasvaneen vastuksen
myötä jossakin vaiheessa kääntyä
itseään vastaan.
Tämän testin perusteella on vaikea sanoa, onko tuplapotkureista
konkreettista hyötyä huippunopeuden kannalta. Tiettävästi isolle
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telyn ja hakemisen jälkeen. Oikein tiukoissa kaarteissa moottorien pito yhdessä tehon kanssa
saa sähköavusteisen ohjaustehostimenkin hyytymään. Viimeksi
vastaava ylenpalttisuus rajojen
hakemisessa taisi tulla vastaan
ison Cobalt-jenkkiveneen testissä vuosia sitten.

”rohkeu den
puut tees ta ei
XO:ta a i n a ka a n
v oi mo i t t i a,
taaskaan. ”

Jykevä kuin kirves

yllä

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

Kokonaan avoin kansi- ja
turkkirakenne on nykymuotia, helppo ja käytännöllinen se ainakin on. Tosin
moottorikaivoa kiertävä
tyyliin sopiva musta kaide ei
haittaisi mitään, mutta toisi
pienen turvallisuuslisän.
laidal l a oik.

Kun matkustustila halutaan
optimoida, käännetään
sisälaitoihin upotetut
klaffipenkit ylös täydentämään takasohvaa. Ne myös
”sulkevat” avotilan
uimatasolta ja lisäävät
turvallisuuden tunnetta.
Apumiehen vieressä olevan
tuhdon sisällä on kylmiö.
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XO:lle on saatu 50 solmun nopeus
myös ”tavallisilla” 350 hv moottoreilla. Mutta yhdessä suhteessa
vastakkaispotkurit ovat eduksi,
nopeudesta riippumatta, ja se on
pito. Ja sitä tässä yhdistelmässä
riittää jopa huvittavuuteen asti.
XO Cruiser sietää trimmaamista pisteeseen, jossa valtava vene
alkaa ison tehonsa turvin laukata
jopa ilmalentoja pienen kiihdyt-

Cruiserin V-pohjan nousukulma
peräpeililtä mitattuna on 23 astetta, eli se on selvästi syvä V. Tästä
seuraa, että XO kulkee luontevimmin isohkolla trimmillä, ja että
keula kohoaa lähtökiidossa. Trimmattavuuteen kaipaisi hieman
laajempaa skaalaa alarekisteriin,
sillä nyt ainakin Suzukin trimmialueesta ei saada täyttä hyötyä irti.
Varsinkin alhaisilla nopeuksilla ja
liukukynnyksen tuntumassa olisi
eduksi ja helpompaa saada moottoreilla trimmattua keulaa alas ilman jarruttavia interceptoreita.
Vakiona Cruiser on varustettu automaattisella ZipWake-trimmijärjestelmällä.
Ajokokemus isolla XO:lla on
mieleenpainuva. Ohjaamon sijainti keskellä venettä on hyvä,
mutta lujarakenteisen tuulilasin
tuhdit puitteet antavat melkoisia
katveita näkökenttään.
Yli 40 solmun vauhdissa alkaa mieleen hiipiä ajatus siitä,
että mahdollinen tukki tai muu
pinnan tuntumassa kelluva irtoaines tuskin aiheuttaisi kolahdusta kummempaa, jos kohdalle sattuisi, muttei näkökenttään.
Mutta miten kävisi moottorien ja
potkurien?

Joka tapauksessa XO:n rakenteellinen jämäkkyys valaa luottamusta käyttäjäänsä. Talvisen
koeajopäivän aikana tuntumaa
aallokkoon piti hakea laivojen
peräaalloista ja omaa aaltokekoa
kasvattamalla, josta sitten eri
suuntiin läpi ajamalla sai käsityksen veneen käytöksestä.
Vaikutelmaksi jäi, että aallot
ovat XO:lle jokseenkin yhdentekeviä. Jos isoimmat aallot pääsevät osumaan runkoon epäsuotuisasti, aiheuttaa se lähinnä pienen
heilahduksen tunteen ohjaajalle.
Mukavuus on siis kuljettajan käsissä, mutta vene mahdollistaa lähes mitä vain.
Tiivistetysti: DC- ja päivänviettoveneeksi XO Cruiser ylittää
kaikki sille kuviteltavissa olevat
vaatimukset kelinkeston suhteen.
Kukaan ei yksinkertaisesi lähde
viettämään päivää vesille siinä kelissä, josta isolla XO:lla on syytä
kääntyä takaisin.

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

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

raa menovettä tunnissa. XO Cruiserin kahdelle Suzukille kirjattiin
enimmillään yhteensä 211,8 litraa.
Se on toki paljon, mutta tehon perusteella lukema olisi voinut olla suurempikin. Noin 50 solmun
huippunopeudella tuo tarkoittaa
neljää ja varttilitraa per meripeninkulma.
Taloudellisin marssinopeusalue
on noin 25–35 solmua, jolloin kulutus per meripeninkulma on rapiat 2,5 litraa, melkoinen ero siis.
Tarkkoja jos ollaan, niin juuri 30
solmun vaiheilla veneen voi saada trimmattua kulkemaan juuri
alle tuon 2,5 litran. Tuntia kohden
tämä tarkoittaa vajaata 80 litraa.
XO:ssa on kaksi polttoainesäiliötä, yksi kummallekin moottorille. Niiden yhteistilavuus on

730 litraa, jonka voi laskea 20
prosentin varamarginaalilla riittävän noin 234 meripeninkulman
matkalle.
Mikään säästöpossu iso XO ei
siis ole, eikä kukaan oletettavasti sellaista kuvitellutkaan. DC:lle,
vähän isommallekin, lukemat
ovat silti kovia ja moni asuttavampi saman kokoluokan matkavene
pääsee samoihin lukemiin.
Marssinopeuksilla melutaso pysyttelee siedettävissä ja sallituissa
rajoissa, mutta yli 40 solmun nopeudessa alkavat äänet raikaa siihen malliin, että matkan nopeaa
etenemistä osaa todella arvostaa.

TÄSSÄ UUSI
MIEHISTÖN
JÄSENESI
Volvo Penta Easy Connect

Eksoottinen luomus
Isoksikin DC:ksi XO Cruiser on
varsin erikoinen tapaus. Taistelu- ja puolustuskaluston mieleen
tuova ulkoasu ja puhtaasti ajanviettoon ja huvitteluun tarkoitettu konsepti on erikoinen, jonkun
mielestä jopa omituinen yhdistelmä. Samansuuntaista tuli todettua viime syksynä testatusta
DFNDR-mallista.
Cruiser antaa myös mielleyhtymiä takavuosien venemuotoilun
kummajaiseen Wallyyn, joka hätkähdytti kolmiomaisilla terävillä
muodoilla ja mustalla värityksellä.
XO:n mallistossa näyttäisi olevan kahdenlaista värityspolitiikkaa. 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 makuasia, mutta rohkeuden puutteesta ei XO:ta ainakaan voi moittia,
taaskaan. Tosin pieneltä ajatusleikiltä ei voi välttyä: Kuinka monta
potentiaalista tästä veneestä kiinnostunutta mustanpuhuva ulkoasu karkottaa? XO:n veistoksellinen muotokieli pääsisi taatusti
oikeuksiinsa puhtoisen valkeana, 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. Varsinkin kun komeudella on hintaa
moottoreista ja varusteista riippuen noin 300 000 euroa. i

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

