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Kippari esittelee

Tyylitietoinen  
kettu
Silver yllättää neljännen sukupolven Foxeillaan ja 
haastaa kotimaiset kilpailijansa myös hinnoillaan.

TIMO SARK KINEN  Kuvat ARTO W IIK ARI /OTAVAMEDIA , TIMO 
SARK KINEN

 •  Silver Fox BR
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”Katse  
kiinnittyy 
tummiin  
tuuli- 
laseihin.”

Tekniset tiedot

Silver fox BR

Pituus  4,95 m

Leveys  1,95 m

Paino  540 kg ilman moottoria

Valmistusmateriaali   

 alumiini/lujitemuovi

Henkilöluku  5

CE-kategoria  C

Tehosuositus  40–60 hv

Koeajomoottori   

 Honda BF60, nelitahti

Vakiovarusteet mm. Raymarine 

Axiom 9” -karttaplotteri (sis. CPT-

S-anturin ja NMEA2000 verkon), 

pulpettien 2-osainen väliovi, kirkas 

alumiiniturkkipinta, peräpenkin 

pehmustetyynyt, automaattipils-

sipumppu, uistelunopeuden sää-

tökytkin, 12 voltin virran ulosotto, 

keulakaiteet ja lyhyet laitakaiteet, 

keulakannen lukitussilmukka 

Lisävarusteet mm. Raymarine 

Axiom 12” -karttaplotteri, Rayma-

rine RV-100 CHIRP RealVision 

3D -peräpeilianturi, peräkuomu, 

satamapeite, pehmustetyynyt 

keulapenkeille, vesihiihtotanko, 

takilanalusta, lisäkaide takilalle, 

keulasähkömoottorin kiinnitysteli-

ne, korkeussäädettävä istuinjalka, 

ruskeansävyiseksi anodisoitu alu-

miiniturkkipinta, mukiteline RST, 

Abloy-lukkosarja

Hinta 16 500 €, pakettihinta Hon-

da BF60 -moottorin kanssa vakio-

varusteilla 24 990 €

Valmistaja  TerhiTec Oy/Silver,  

 Ähtäri, silverboats.fi

P aljon on muuttunut 
sitten 1990-luvun 
alun, jolloin ähtäri-
läismerkin tuoreet tu-
lokkaat Fox ja Hawk 

olivat lajinsa ainoita edustajia. Siis 
veneitä, joissa alumiininen run-
ko yhdistyy lujitemuoviseen si-
säkuoreen. Silver teki konseptin 
aikanaan tunnetuksi, mutta vas-
ta tällä vuosikymmenellä siihen 
on alkanut uskoa merkki toisen-
sa perään. 

Silverin leirissä on varmasti 
pohdittu kuumeisesti, miten uu-
distua ja erottua hopeakylkisten 
kiristyvillä markkinoilla. Mer-
kin historiaan mahtuu rohkeita-
kin kokeiluja – moni muistaa esi-
merkiksi Condorin ja Morenon. 
Viime vuosina moisia kummajai-
sia ei kuitenkaan ole nähty, vaan 
mallisto on painottunut selkeäs-
ti bowrider-tyyppisiin veneisiin, 
kuten niin monella kilpailijalla-
kin.

Kun neljännen sukupolven Fo-
xit esiteltiin viime vuoden alussa, 
heräsi väistämättä ajatus uuden 
tyylisuunnan ensiaskeleesta. Kat-
se kiinnittyi tummiin pleksituuli-
laseihin, joiden muotoilua voi pi-
tää perusavoveneiden porukassa 
rohkeana ja omintakeisena. Erot-
tumisen halusta kertoi sekin, ettei 
tuulilaseja ole varustettu ulkopuo-
lisilla kaiteilla. 

Ulkonäköä ”raikastavat” myös 
valkoiset värilaidat, jotka eivät to-
sin ole Foxin erikoisuus, ne yhdis-
tävät Silverin kaikkia alumiini-
runkoisia ja lujitemuovisisustaisia 
malleja. 

Foxeissa on toki paljon muuta-
kin uutta kuin tyyli. Uusi runko on 
entistä kymmenen senttiä pidem-
pi. Leveyslukema on pysynyt sa-
mana, mutta täyteläisempi keulan 
muoto ja pystymmät laidat ovat 
antaneet kaivattuja lisäsenttejä 
avotilaan. Ketut ovat myös edel-

>>

täjiään toistasataa kiloa paina-
vampia.  

Mallit ovat tutut nimiltään, Fox 
BR ja Fox Avant. Ensiksi mainittu 
erillispenkeillä varustettu tupla-
pulpettivene, Avantia puolestaan 
ohjataan peräpenkiltä leveän si-
vupulpetin suojassa. Edellisestä 
Foxista oli tarjolla näiden kah-
den mallin lisäksi peräpenkiltä 
ohjattava tuplapulpettimalli DC, 
mutta sen elinkaarta ei heikon 
kysynnän takia enää jatkettu.

Silver Fox BR erottuu 
ulkonäöllään monista 

alumiiniveneistä – niin 
edeltäjistään kuin 

kilpailijoistaan. Aika 
näyttää, suositaanko 

samaa raikasta 
tyylisuuntaa tule- 

vissakin malleissa. 
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Perhekäyttöön kutsuva BR
Tuplapulpettimalli Silver Fox BR 
on epäilemättä monen perheen 
tai pariskunnan kiikarissa. Istu-
mapaikkoja on tavalliseen tapaan 
viidelle pulpettien takana. Kaksi-
osainen väliovi kuuluu vakiova-
rustukseen, ja se on mukavuutta 
ajatellen mainio juttu. 

Ruskeat penkit ja pehmusteet 
tuovat mieleen Flipperin viime 
vuosien värimaailman. Tyyli toi-
mii tässäkin tapauksessa, vaaleil-
le pinnoille on sopivasti kontras-
tia. Esittelyveneessä turkkikin on 
samaa sävyä. Foxeihin nimittäin 
tarjotaan lisävarusteena ruskeaksi 
anodisoitua turkkipintaa. Se antaa 
lämpimämmän ja viihtyisämmän 
tunnelman kuin vakiona tuleva 
kirkas turkki. 

Peräpenkille mahtuu hyvin kol-
me normaalivartaloista aikuista. 
Selkänoja ja istuinpehmuste ovat 
vakiovarusteita, ja kummatkin 
tuntuvat sopivan napakoilta. Pen-
kin sivuosat on muotoiltu käy-
tännöllisesti – ne palvelevat sekä 
kyynärnojina että askelmina.

Kuskin ja vieruskaverin pen-
kit antavat erinomaisen sivut-
taistuen. Mitoitukset eivät vain 
suosi isokokoisia, sillä jo 75-ki-
loinen kuski tunsi istuvansa ai-
ka tiiviissä kupissa. Jos kippari 
tai kyytiläinen ovat kovin pitkiä, 
erillispenkit on säädettävä aivan 
taka-asentoon, ja ahdasta voi ol-
la siltikin. 

Takapenkkiläisillä on puoles-
taan mukavaa siitä riippumatta, 
missä asennossa etupenkit ovat. 
Edellismalliin verrattuna jalkati-
laa on tullut pyöreästi kymmenen 
senttiä lisää. 

Keulaan jopa aurinkotaso
Vaikka uuden Foxin keula on sel-
västi aiempaa leveämpi, kiinteä 
U-muotoinen penkki herättää ris-
tiriitaisia ajatuksia. Lokerot ovat 
sinänsä mainiot ja palvelevat pit-
kienkin tavaroiden säilytystä, 
mutta oleiluun keula on ahdas ja 
epämukava – aikuisille ainakin.  

Mutta varsinainen porkkana 
onkin lisävarustelistalla: keulaan 
saa pyöreästi 600 eurolla aurin-
kotason, johon kuuluu U-penkin 
välilevy sekä pehmusteet. Säiden 
suhteen optimistinen voi hyvin-
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1. Lämpimät värit 
tekevät matkustamos-
ta viihtyisän – etenkin, 
kun turkki on samaa 
sävyä. Erikoisväristä 
joutuu kuitenkin 
maksamaan  
kolmensadan euron 
lisähinnan, vakiona on 
kirkas turkkipinta.

2. Vakiovarusteena on 
kaksiosainen väliovi, 
joka istuu Foxiin hyvin 
tyyliltäänkin. 
Näyttävästi muotoillut 
tuulilasit ovat vailla 
reunustavia kaiteita, 
mikä tuskin ilahduttaa 
ainakaan varttuneem-
pia veneilijöitä. 

3. Moni kippari voi 
nauttia erinomaisen 
tukevasta ajoasennos-
ta. 193-senttinenkin 
mahtui todistetusti 
ratin taakse, tosin 
polvet pulpetin reunaa 
hipoen, vaikka penkki 
oli säädetty niin 
taakse kuin  
mahdollista.

4. Kun pienessä 
tuplapulpettiveneessä 
on U-muotoinen 
penkki keulassa, 
turkkitila jää 
väistämättä onnetto-
maksi. Leppoisasta 
oleskelusta haaveile-
ville on tarjolla 
lisähintaan koko 
keulan täyttävä 
aurinkotaso. 

5. Keulapenkkien 
säilytystilat ulottuvat 
pulpettien alle niin, 
että pitkiäkin 
varusteita saa pois 
jaloista ja tarvittaessa 
lukkojen taakse. 

6. Lisävarusteisiin 
kuuluvaa kuomua 
säilytetään yllättä- 
västi peräpenkin alla. 
Tilaa on paljon 
enemmän kuin 
perinteisissä kuomu-
koteloissa, joten 
ratkaisu vaikuttaa 
aikaa ja hermoja 
säästävältä.
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Yksin ajaessa tuplapulpettivene 
kulkee hieman vinossa, mikä on 
aivan tavallista tässä kokoluokas-
sa.  Eikä ominaisuudesta ole oike-
astaan haittaa, sillä kulkuasennon 
saa suoristettua peukalon painal-
luksella – moottoritrimmiä nos-
tamalla.

Tosin samalla paljastuu, että täl-
lä veneellä on taipumusta lauk-
kaamiseen jo melko alhaisilla 
trimmikulmilla. Näin siis tapah-
tuu nimenomaan yksin ajettaessa. 
Kun viereinen penkki on miehi-
tettynä, painojakauma on heti pa-
rempi ja veneen saa kevyeen kul-
kuasentoon ilman laukkaamista.

Foxien koeajopäiville ei va-
litettavasti sattunut haastavaa 
aallokkoa. Ainoat kunnon kuo-
pat saatiin lähinnä suurempien 
veneiden peräaalloista, ja näissä 
loikissa ”ketut” tuntuivat paitsi 
lupaavan tukevilta, myös erittäin 
vähä-äänisiltä. 

Kaikkiaan, ja etenkin kahden 
hengen kuormalla uutta Fox BR:ää 
voi kuvailla vaivattomaksi, mu-
kavaksi ja tasapainoiseksi ajetta-
vaksi. Ohjaamon ergonomiakin on 
kohdillaan, mutta sinänsä tyylik-

kin innostua ajatuksesta loikoilla 
keulassa rakkaansa kanssa. Tyy-
likkääseen ja vahvasti huvivene-
henkiseen Foxiin aurinkotaso olisi 
sopivaa luksusta, ei turhaa pra-
meilua. 

Kalastusta harrastava myös tie-
tää, että taso keulassa on paraati-
paikka uistimen heittelyyn. Fox 
BR on toki kaukana ”täysiveri-
sestä” kalaveneestä, mutta hyvä 
optio joka tapauksessa.

Lisävarustelistalla on myös 
keulan pehmustetyynyt ilman 
välilevyä ja -tyynyä. 

Kaksin parasta kyytiä 
Silver Fox BR:n tehosuositus on 
40–60 hevosvoimaa. Tismalleen 
samaan runkoon perustuvassa 
Avantissa yläraja on 50, mutta BR 
on mallisisartaan hieman paina-
vampi ja veneistä se, jolla varmasti 
useammin liikutaan isolla sakilla.

Esittelyveneen kuusikymppi-
nen Honda nosti Fox BR:n liukuun 
ripeästi. Potkua tuntuisi olevan 
esimerkiksi perhekäyttöä ajatel-
len sopivasti. Huippunopeus nousi 
kahden hengen kuormalla hieman 
yli 31 solmun.

käät tuulilasit saisivat olla hieman 
korkeammat. Etenkin pidemmät 
kuskit ja kyytiläiset jäävät vailla 
kunnon suojaa. 

Tuulilaseihin kaipaisi myös jon-
kinlaista reunusta. Kaltevat lasit 
ovat nimittäin ajoviimassa kii-
toratoja vesipisaroille, ja ne pää-
sevät nyt esteittä tipahtelemaan 
kojelautaan ja apukuskin pulpe-
tin tasolle. 

Jopa Yamarinia edullisempi
Uusi Silver Fox BR on vahvasti 
ajan hengen ja vaatimusten mu-
kainen tuplapulpettivene. Niin 
myös varustelultaan, vakiona on 
muun muassa Raymarinen 9-tuu-
mainen monitoiminäyttö. Sellai-
set eivät ole näinkään pienissä 
veneissä enää harvinaisuuksia, 
kuten valistuneet ostajat hyvin 
tietävät. 

Takana ovat ajat, jolloin tässä 
koko- ja hintaluokassa ei tarvin-
nut tavoitella tavallisuutta kum-
mempaa. Jos uutta Foxia vertaa 
vaikkapa kymmenen vuoden ta-
kaiseen edeltäjäänsä, on helppo 
nähdä, että tyyliin ja muotoiluun 
panostetaan entistä enemmän.

Tiloiltaan ja tyyliltään BR-malli 
on houkutteleva ehdokas ennen 
kaikkea huvikäyttöön. Vakiona 
on melkeinpä kaikki mukavuudet 
yksin, kaksin tai porukalla liikku-
ville. Kuomu on toki hankittava 
tavalliseen tapaan lisävarusteena. 

Tarjolla on kalastusvarusteita-
kin, mutta niille on vaikea ennus-
taa suurta kysyntää. Suurentu-
neesta taka-avotilasta huolimatta, 
näin monilla kiinteillä penkeillä 
varustettu avovene ei yleensä va-
vanheiluttajia innosta. Sitä ei kui-
tenkaan sovi unohtaa, että keu-
lan ”aurinkotason” kanssa veneen 
toimivuus heittokalastuskäytössä 
paranee tuntuvasti.

Yhtä kaikki, Silver Fox BR:ssä 
on ainesta merkin seuraavak-
si menestysmalliksi. Hinnatkin 
on puristettu kohdilleen. Silveriä 
markkinoivan Brandtin väki voi 
onnitella itseään erityisesti siitä, 
että vene päihittää pakettihinto-
jen vertailussa niukasti kovimman 
kilpailijansa, Yamarin Cross 49 
BR:n. Esimerkiksi Honda BF60:n 
kanssa Fox BR maksaa 24 990 eu-
roa. p

”Fox BR  
päihittää  
pakettihinto-
jen vertai-
lussa kilpai-
lijansa.”

yllä
Silver Fox BR ei ole 
mikään sporttivene, 
mutta kulkee 
kuusikymppisen 
Hondan potkulla 
odotetun mukavasti. 
Huippunopeudeksi 
mitattiin kahden 
hengen kuormalla 
hieman yli 31 solmua.


