NIMBUS W9

UUDEN AJAN
NIMBUKSET OVAT AINA
OLLEET AIKAKAUTENSA
ESIKUVIA. NE OVAT
OLLEET SKANDINAAVISEN
VENESUUNNITTELUN
MALLIESIMERKKEJÄ,
EIKÄ NYTKÄÄN OLE TARVETTA
OLLA MUUTA MIELTÄ.
Teksti ARI INKINEN kuvat ARTO WIIKARI
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N

imbus on kuulunut
skandinaaviseen
matkaveneilyyn
vuodesta 1969. Lähes viiden vuosikymmenen aikana
malleja on ollut
kymmeniä, mutta
käytännössä aina
malliston perusta
ovat olleet matkaveneet. Tänä päivänäkin Nimbuksen ydin on akselivetoinen Coupé-mallisto, mutta miten
kauan?
Taitekohta Nimbuksen historiassa
oli kesä 2012, kun yhtiö ajautui pankki-

en vaatimuksesta konkurssiin. Tuolloin
yhtiön valikoimassa olivat Nimbuksen
lisäksi Storebro, Ryds ja Paragon. Rönsyt karsittiin ja toiminta rakennettiin
Nimbuksen perinteisten mallien varaan
lisättynä Paragonilla. Samalla alkoi tulevaisuuden mallien kehittäminen, muun
muassa Drophead 305.
Nyt käsissä on se, mikä Nimbuksen mukaan on tulevaisuus. Edellinen
vauhdikas mallisarja Nova R oli aikansa elänyt ja sai mennä. Vuodesta 2003
valmistettu sarja oli suunniteltu oman
aikansa trendeihin, ja uutta siinä oli ns.
porraspohja, jossa kaksi poikittaista
porrasta pienensi veden vastusta ja teki veneestä ehkä hieman nopeamman

Venesää
Tuuli:
2–4 m/s

ESIINMARSSI
ja taloudellisemman.
Vastaavat portaat on myös viime
tammikuussa ensiesittelynsä saaneen
Nimbuksen uuden malliston pohjassa.
Yhteistä nimeä mallistolla ei ole, vaan se
jakaantuu kolmeen venetyyppiin: Tender, Weekender ja Commuter.
Weekender on Nimbuksen käsitys
DC-veneestä, joka soveltuu päiväkäyttöön penttereineen ja miksei tarpeen
vaatiessa satunnaiseen yöpymiseen.
Tender puolestaan on enemmän avovenemäinen keskipulpettivene, ja Commuter puolestaan on katettu joka sään
yhteysvene.
Jokaista tyyppiä on kolmea eri kokoluokkaa: 7, 9 ja 11. Saman kokoluokan

eri tyyppisillä veneillä on identtinen
runko, sen sijaan sisätilat ja ylärakenteet vaihtelevat. Eli loppujen lopuksi
Nimbus esittelee parin vuoden aikana
yhdeksän uutta mallia.
Ja jotta variaatiot eivät loppuisi
kesken, on veneistä vielä olemassa perämoottori- ja sisäperämoottorivaihtoehdot.

KERRALLA KUNTOON
Perinteisesti Nimbukset ovat olleet hyvin tehtyjä ja pitkälle ajateltuja veneitä. Laatuvaikutelma on hyvä, ja muun
muassa materiaaleista huokuu lievän
ylellisyyden läpi vahvasti käytännöllisyys. Se onkin ollut Nimbusten vahvuus

Lämpötila:
22°C

Aallonkorkeus:
0,20–0,40 m

Paikka
Airisto
60°24,0’ N
22°05,0’ E

yhtenä johtavista pohjoismaisista venemerkeistä.
Nimbus on myös pitkän kokemuksensa perusteella oppinut, että veneet kannattaa esitellä vasta valmiina.
Vaikka uutuuksien tulo on tiedetty jo
pitkään, ja myös joitain piirroksia niistä on nähty, julkinen esitteleminen sai
odottaa niin kauan, että veneitä ei tarvinnut sen enempää selitellä: jokainen
saattoi itse nähdä lopullisen tuloksen.
Ensimmäiset koeajot on jo tehty,
missäpä muualla kuin Ruotsissa, mutta
Vene-lehti sai tilaisuuden ajaa Suomessa helmikuun venenäyttelyssä esitellyn
W9-mallin (Weekender) toukokuun lopulla Airistolla. Päällimmäinen vaiku7 | 2018 VENE
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Kuljettajalla ei juuri ole
valittamista, mitä nyt
parin mittarin sijoittelun
verran.

1

2

telma oli nimbusmaisen myönteinen.
W9:n kohdalla ei voi olla huomaamatta yhdenmukaisuutta Nimbuksen
Drophead 305 -mallin kanssa, jonka
ajoimme viime syksynä. Drophead tosin on varustettu akselivedolla, ja on
ajo-ominaisuuksiltaan ja -tuntumaltaan toisenlainen, eikä maahantuojan
mukaan ole varsinaisesti Suomen tuontivalikoimassa. Ohjaamo tuulilaseineen
on lähes identtinen ja sen sijoittaminen
reilusti paapuuriin on myös kuin toisesta veneestä.
Ohjaamo on kiitettävän yksinkertainen ja paria poikkeusta lukuunottamatta
hyvin järjestetty. 10 tuuman vakionäyttöruutu on auttamattoman pieni etenkin
vauhdissa, koeajoveneen 16-tuumainen
ruutu on loistava, mutta kallis. Katkaisimet ovat hyvin käsillä, mutta sekä Veradon SmartCraft-mittari että Zipwaketrimmin käyttöpaneeli ovat sijoitettu
huonosti pulpetin alalaitaan, josta niiden näyttämää on hyvin hankala nähdä
etenkään auringon valossa.
W9:n ajotuntumassa ei olekaan mitään moitittavaa. Suhteellisen tyynessä se kulki kuin kiskoilla. Äärimmäisen
tiukat S-mutkat eivät saaneet venettä
käyttäytymään yllättävästi, eikä CEdirektiivin käännöskokeen liioittelukaan aiheuttanut hämminkiä, vaan
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1. Vahvaraaminen
tuulilasi on hyvin
suojaava, vaikka
hieman rajoittaa
näkyvyyttä.
2.16-tuumainen
näyttöruutu on
loistava, pitäisi
olla vakio mitättömän kokoisen
10-tuumaisen
sijaan.
3. Muuten
kohtuulliset tilat
omaavaan veneeseen syntyy pullonkaula avotilan
pöydän kohdalle.

3

vene kääntyi johdonmukaisesti, tosin
kyytiläiset puristivat kahvoja keskipakoisvoiman viedessä.
Ajaminen vasta-aallokkoon, tosin
kohtuullisen pieneen, oli pehmeää ja
mukavaa. Suuntavakavuus on hyvä ja
automaattitrimmi pitää veneen hyvin
kölillään. Sivu- ja sivuvastaisessa aallokossa palteen alle lyövät aallot tuntuivat kolahduksina, mutta jäykkä pohjarakenne ei korosta niitä.
Valmistajan mukaan portailla veneen pohjassa on pyritty minimoimaan
moottorin trimmaamisen tarvetta sekä
veneen kulkuasennon säätämistä. Viime mainitusta tosin huolehtii Zipwaken

automaattinen trimmijärjestelmä, joka
ainakin meidän koeajomme aikana oli
aktiivinen liikkeissään.
Toisaalta porraspohja keventää veneen kulkua pienentämällä märkäpintaa.
Tämä puolestaan parantaa huippunopeutta ja alentaa polttoaineen kulutusta.

BENSAA KUITENKIN PALAA
Koeajovene oli varustettu tehokkaimmalla moottorivaihtoehdolla, Mercury
Verado 350:llä. Kompressoriterästetty
kutoskone antoi koeajokunnossa 3 400
kg painaneelle veneelle huikean kiihtyvyyden ja peräti 46,6 solmun huippunopeuden, jonka luulisi kiireisellekin riittävän. Hintaan sisältyvä perusmoottori
on 300-hevosvoimainen, mikä teholtaan varmasti riittää mukavaan kruisailuun. Sillä huippunopeus on teoreettisesti noin 40 solmun tietämissä.
Yhdistelmä ei ole erityisen taloudellinen. Huippunopeuden 117 litran
kulutus on tietysti asia sinänsä, mutta taloudellisinkin matkakulutus asettuu noin 1,75 litraan meripeninkulmalle.
350-hevosvoimaiselle moottorille se on
toki ymmärrettävä määrä, mutta taloudellinen nopeusalue on pieni.
Sen sijaan alle 2 l/mpk:n nopeusalue on suuri ulottuen 20:sta 40:ään
solmuun. Kulutuksen suuruus tai pie-

nuus on tietenkin henkilökohtainen
asia. 300-hevosvoimaisella Veradolla
kulutus on hieman pienempi, mutta
matkanteko ei välttämättä juurikaan
talaoudellisempaa. Polttoaineen kulutuksesta huolestuneen kannattaa harkita moottoriksi Volvo Pentan 300-hevosvoimaista dieseliä. Tällöin kulutuksessa
päästään ainakin laskennallisesti reilusti alle 1,5 litran meripeninkulmaa kohden. Tosin sitten hankintahinta nousee
27 000 euroa.
350 hv:n Veradolla ajaa 350 litran
pa-säiliöstä, 15 prosentin reservillä taloudellisimmillaan 170 mpk, dieselillä
runsaat 210 mpk.
Nimbus/Verado-yhdistelmän melutaso on kauttaaltaan kohtuullinen.
Maksimimelu nousee 82 desibeliin,
mikä on hyvä luku veneellä, jonka pe-

”Nimbuksen uuden malliston
ensimmäinen ajamamme vene
oli onnistunut kokonaisuus.”

350-hevosvoimainen perämoottori
tekee Nimbuksesta
sähäkän lähtijän.
Moottorin valkoinen väri on kallis
lisävaruste.
7 | 2018 VENE

27

NIMBUS W9

Punainen runkoväri tulee rullasta
eikä purkista.
Yksilöllisyyttä
haluava kuski tilaa
valkoisen veneen
ja teippauttaa
mieleisekseen.

1

2

räosa on käytännössä avoin. Toisaalta
moottori sijaitsee melko kaukana kuljettajasta, jonka korvan juuresta melun
mittaamme.

HELPPO KULJETTAVA
Nimbus W9 on kulkuteiltään helppo vene. Merkittävin tähän vaikuttava tekijä
on epäsymmetrisesti paapuuriin sijoitettu ohjaamo, mikä jättää styyrpuuriin
reilun kulkutien. Kyllähän paapuurissakin voi kulkea, mutta perinteisempään
sivukansityyliin. Kansi on minimivaatimuksen mukaisesti 125 mm leveä.
Mikä parasta, liikkuminen sujuu silloinkin, kun istuimet ovat täynnä, mutta
vain, jos pöytää ei ole levitetty täyteen
mittaansa. Silloin kulkeminen menee
pujotteluksi. Ohjauspulpetin takana
on istuin kuljettajalle ja kaverille, jonka vierestä on hyvin tilaa kulkea kajuuttaan tai perään päin. Istuimet ovat mukavasti tuulensuojassa vahvaraamisen
tuulilasin suojassa.
Pentterimoduli on sijoitettu istuimien viereen pitkittäin paapuuriin.
Vakiona on allas ja tyhjiä kaappeja, lisävarusteena saa joko kaasulieden tai
sähkögrillin, joka edellyttää myös maasähkövarustusta. Jääkaappi lienee kui-
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tenkin vakiovaruste, koska sitä ei lisävarustelistalta löydy.
Avotilan peräosassa on L-sohva, jonka keskellä on taitettava pöytä. Kuljettajan istuimeen on myös integroitu
perään avautuva yhden hengen sohvanpätkä, joten kaikkiaan avotilassa
on istuimia kuudelle.
Uimatasolle johtaa reilu portti avotilan laidasta.
Yksi hankaluus veneessä liikkumiseen kuitenkin liittyy: avotilassa on
kynnyksiä ja eri tasoja. Styyrpuurin leveä sivukansi on kolmessa tasossa, uimatasolle on noin kymmenen sentin

3

1. Kajuutta on
kohtuukokoinen, mutta ehkä
kuitenkin lähinnä
viikonlopun kokoinen.
2. Toiletti on iso
ja avara veneen
tyyppi ja koko
huomioiden.
3. Pentterissä on
kaikki tarvittava:
jääkaappi, liesi,
pesuallas ja kiitettävästi laatikoita.

kynnys, samoin avotilan sohvaryhmän
vieressä. Kaikki on varmaan tehty hyvästä syystä, mutta kompastumisen vaara
on olemassa.
Keulaan on tarjolla kahden hengen
patja, joka kiinnitetään sekä vetoketjulla että tarranauhalla, ja joka kokemuksen perusteella pysyy hyvin paikallaan
yli 40 solmun nopeudessakin. Ankkuriboksi on niin syvä, että pohjalle pudonnutta köysivyyhtiä pitää kurottaa makuuasennossa, toisaalta sinne mahtuvat
keulan lepuuttimetkin.
Nimbus W9 on varustettu yllättävänkin tilavalla kajuutalla, mutta vastaavan tyyppisten veneiden tapaan, se
on lähinnä satunnaiseen yöpymiseen ja
varusteiden säilyttämiseen. Vuode on
kooltaan hyvin riittävä kahdelle, mutta
kajuutta on suhteellisen matala. Paapuurissa on kohtuullinen vaatekaappi,
styyrpuurin toiletti on jopa kiitettävän
tilava ja käytännöllinen.
Uusi Nimbus jatkaa merkin hyviä perinteitä. Vene on vahvasti rakennettu,
yksityiskohdat ovat ajateltuja ja konsepti on toimiva. Muutamia jo mainittuja
seikkoja jos vielä voidaan parantaa, tulevilla kuskeilla on käsissään erinomainen viihdyttäjä.
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NIMBUS
W9
40
50
∂ ∂HINTA: ALK. 154 20
890 €

Verado 350
∂∂Koeajomoottori Mercury
8 000
Koeajoveneen
hinta
188
567rpm
€
∂∂
7 000
∂∂Suunnittelu Nimbus Design Team ja

Joacim Gustavsson, valmistaja
6 000 Nimbus
Boats Sweden AB, nimbus.se,
valmistusmaa5Puola.
000

∂∂Vakiovarusteet, mm. Mercury Vera-

10

20

4 000 CE/DPS
do 300 tai Volvo Penta V8-350
(165 774 €), pentterimoduli, patjat si3 000 matot,
sällä ja avotilassa, satamapeite,
uimatason suihku, Sleipner SE40 -keu2 000
lapotkuri, Zipwake-automaattitrimmit,
30Garmin40
50-plotteri.
7410 XSV
1 000

∂∂Lisävarusteet, mm. värillinen runko-

teippaus 3 830 €, kaasuliesi 1 309 €,
0
0
10
sähkögrilli 1 157 €, keulakannen
aurinkopatja 1 336 €, lyhyt peräkuomu
2 204 €, pitkä peräkuomu 3 310 €, tuulilasin peite 661 €, tiikki avotila ja kannet 9 989 €, Flexiteak (harmaa tai tiikki)
avotila ja kannet 11 959 €, ankkurivinssi
keulaan 3 651 €, ankkurivinssi perään
5 787 €, 15 l boileri 1 240 €, maasähköjärjestelmä 2 163 €, pohjavalot 827 €,
Fusion radio/CD 1 254 €, Garmin 7416
-plotteri 2 687 €, Garmin-autopilotti
(sisäperäm.) 5 236 €.

∂∂Maahantuonti ja myynti Bike & Boat
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∂∂Kokonaispituus 9,35 m, leveys
2,95m, paino 2 800 kg (sis.0moottori),
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10
kantavuus 8 henk./1 216 kg, suurin
teho 350 hv, pa-säiliö 350 l, vesisäiliö
80 l, septisäiliö 40 l, CE-luokka C.
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∂∂TALOUDELLISUUS

Nimbus W9 ei ole erityisen
taloudellinen, toisaalta ei poiikkeuksel0
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∂∂KULUTUS
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350 hevosvoimaa vaativat paljon

Veradon kulutuksessa.
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∂∂NOPEUS
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Yhdistelmän alkukiihdytys on rivakka, mutta kierrokset nousevat kahden hengen
kuormalla lähes yli maksimin. 8 hengellä kierrokset putoavat vajaaseen 6 000:een, jolloin
nyt käytetty 14.5x17P RH -potkuri on todennäköisesti parhaimmillaan.

∂∂MELU

Kun vene on saavuttanut runsaan 10
solmun liukunopeuden, melutaso nousee hyvin maltillisesti.

∂∂VENE

Nimbus W9 Weekender KONE Mercury Verado 350 KELI lämpötila n. +20,
tuuli 2 - 3 m/s KUORMA 2 henkeä + 200 l pa + vene + kone = n. 3400 kg
POTKURI Mercury 14,5 x 17P RH, 3-lapainen teräs PVM. 29.5.2018

World Oy, Helsinki, Tampere, Turku,
bikeworld.fi

∂∂KIITÄMME

W9 on tasapainoinen ja
merikelpoinen ajettava, jossa on monia
hyviä yksityiskohtia.

∂∂MOITIMME

Turkin monitasoisuus on
käytössä hankala ja ohjauspulpetin järjestelyjä voisi pohtia uudelleen.

”W9 on hieno jatko Nimbuksen
perinteille, joissa korostuvat
käytännöllisyys, laatu ja tyyli.”

TOIMITTAJA

Ari Inkinen
∂∂ari.inkinen@
otava.fi
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