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Sukkelampi 
sukupolvi

Axopar-kopioksi kutsuttu Nimbuksen 9-sarja ei jäänyt 
tähdenlennoksi. Uuden sukupolven mallisto toi  
vanhoilliseksi leimatulle veistämölle entistä  
nuorekkaampaa asiakaskuntaa.

K AREL K AK KO  Kuvat MARKUS PENTIK ÄINEN

Kipparin testi 822  •  Nimbus C9



Kenelle: 
Hänelle, joka 
ihastui Axopar 
28:iin, mutta 
janoaa silti 
klassisemman 
brändin venettä. 

>>
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Kiitämme

+ Helppokulkui-
suutta

+ Trimmattavuutta

+ Suorituskykyä

Moitimme

- Ääniä aallokossa

- Takapenkin  
kiinnitystä

- Pentterin  
toteutusta

- Dieselmoottorin 
puuttumista vali-
koimasta

Kukaan ei kiistä 
sitä, että Nimbus 
on niitä venealan 
brändejä, joita 
ympäröi kon-
servatiivisuus ja 
arvovaltainen 

sädekehä. 
Merkki perustettiin alun pe-

rin vuonna 1968, kun nousussa 
olleen Volvo Pentan uusille sisä-
perämoottoreille tarvittiin sopi-
via veneitä. Sittemmin Nimbuk-
sen asema vahvistui ja merkistä 
kasvoi yksi Pohjoismaiden ar-
vostetuimpia brändejä, jota eivät 
muotivirtaukset heilautelleet.
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Nimbus oli otsikoissa viime 
vuoden lopulla, kun yhtiö osti 
kuopiolaisen Bella-Veneet Oy:n 
koko osakekannan. Aikaisem-
min Nimbuksen talliin ovat kuu-
luneet myös Paragon- ja Alukin-
veneet.

Oodi Axoparille
Brändin taustat tuntien uuden 
9-sarjan lanseeraus oli varmasti 
monille yllätys. Erityisesti sik-
si, että Nimbus on yhdennäköi-
nen vahvassa kasvussa olleeseen 
Axopariin. 

Vaikutteiden poimiminen kas-
vavilta ja menestyviltä kilpaili-
joilta on kuitenkin niin yleistä, 
ettei siitä tarvitse tehdä edes nu-
meroa. Näin on aina ollut ja tulee 
varmasti olemaan. Esikuville tä-
mä on jopa imartelevaa, ja erään- 
laista ilmaista mainosta kilpai-
lijan toimesta.

Nimbuksen kohdalla meno ei 
suinkaan hyytynyt ysiin. Pian 
sille esiteltiin isompi sisarvene-

sarja Nimbus WTC11, jonka vii-
meisin mallimuunnos C11 esitel-
tiin aiemmin tänä vuonna. 

WTC-sarjoiksi kutsutut malli-
sarjat 9 ja 11 noudattelevat samaa 
kaavaa. 11-sarjan veneissä kaikki 
vain on hiukan kasvatettua joka 
suuntaan.

Koko perheen yhteysvene
C tulee sanasta Commuter, eli 
kyseessä on sukkulointiin tar-
koitettu nopea yhteysvene. Sel-
laiseksi C9 on varsin puhdas-
oppinen ja suunnittelussa on 
pysytty hyvin lähtökohdissa.

Matkustamossa on tilaa kul-
jettajan lisäksi yhdelle tämän 
vieressä istujalle, ja takapenk-
ki vetää mukavasti kolme, siroja 
matkaajia jopa neljä.

Liikennöintiä helpottavat mat-
kustamon väljyys sekä helposti 
kuljettavat kannet. Takapenkin 
edessä oleva pöytä ei lukeudu 
tarpeellisimpiin varusteisiin, 
mutta etu- ja takapenkkirivin 

tekniset tiedot

Nimbus C9

Pituus  9,35 m 
Leveys  2,95 m
Paino   
 300 hv perämoottorilla 3 170 kg
Valmistusmateriaali   
 lujitemuovi
Henkilöluku  8
CE-luokka  C
Tehosuositus  250–350 hv
Koeajomoottori  Mercury 300
Polttoainesäiliö  320 l
Vesisäiliö  80 l
Vakiovarustus  mm. 
keulapotkuri, Zipwake-trimmijär-
jestelmä, 10-tuumainen Garmin 
GPSMAP -monitoiminäyttö, 
makeavesijärjestelmä, avotilan 
suihku, wc, jääkaappi, matot ja 
tyynyt, kattoluukku.
Lisävarusteet   
mm. stereojärjestelmä, lämmitys
Hinta   
 189 000 € koeajomoottorilla
Valmistaja  nimbus.se
Maahantuoja  bikeworld.fi

Yllä
Kokonaan avoimessa 
takaosassa ei ole 
portteja eikä kaiteita 
kattolipan tankoa 
lukuun ottamatta. 
Kuljettajalla on hyvä 
näkyvyys suuresta 
takaikkunasta 
peräkannelle. 

”Kyseessä on 
sukkulointiin 
tarkoitettu 
nopea  
yhteysvene.”

testi: Nimbus C9



>>

Kippari 10/2019  23

Missä dieselvaihtoehto? 
Isot perämoottorit  valtavat alaa. Sisäperä sen 
sijaan alkaa olla yhä harvinaisempi vaihtoehto aina vaan 
isommissa ja isommissa veneissä. Sisäperä on kuitenkin 
listattuna Nimbukseen, jos sellaisen haluaa. Dieselmoot-
tori taas listalta puuttuu, vaikka se on nykyään merkittä-
vimpiä syitä sisäperän valintaan. Bensiinisisäperää ei mo-
nikaan enää huoli. 

Jos syy dieselin puuttumiseen Nimbuksen listalta on 
se, ettei ”sopivan”, eli riittävän tehoista moot-
toria löydy ”oikeista” merkeistä, niin veistä-
möä voi huoletta rohkaista. Päälle 30 solmun 
huippunopeus on monelle mukavan yhteys-
veneen hankkijalle riittävä. Se saavutettaisiin 
esimerkiksi Volvo Penta D3 220 -moottorilla. 
Veistämön tausta ja muut mallit tuntien 
tämä tuskin olisi imagollinenkaan on-
gelma.

Karel Kakko,  
toimittaja

Mittaustulokset

Nimbus C9 ja Mercury 300

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

600 2,3 2,8 1,22 51

1 000 3,5 5,0 1,43 55

1 500 5,5 8,3 1,51 57

2 000 6,9 13,0 1,88 61

2 500 8,1 20,1 2,48 64

3 000 9,4 26,6 2,83 66

3 500 13,7 32,9 2,40 70

4 000 19,6 42,5 2,17 73

4 500 28,1 53,4 1,90 78

5 000 33,8 67,2 1,99 80

5 500 39,3 80,9 2,06 84

5 800 43,9 93,6 2,13 85

Mittaukset on tehty kahden hengen ja testilaitteiston 
kuormalla (n. 250 kg).

Kulutus hipoo marssinopeudella 
kahta litraa per meripeninkulma. Se on painoon nähden 
tyypillinen lukema. Porraspohjan vaikutus jää avoimeksi.

Yhteenveto

Nimbus C9

RAKENNE

Runko 8

Sisustus 8

Heloitus 8

Vakiovarustus 8

TILAT

Kansitilat 10

Avotila  7

Moottori- ja tekniset tilat 8

Matkustamo 8

Makuutilat 7

Pentteri 6

Ohjaamo 9

Säilytystilat 7

Wc-tilat 8

AJETTAVUUS

Vasta-aallokko 8

Myötäaallokko 8

Sivuaallokko 9

Kaarreajo 9

Käsiteltävyys 9

MUUT OMINAISUUDET

Suorituskyky 9

Äänitaso 8

Taloudellisuus 7

Kiinnittäminen 9

Vastinetta rahalle 6

Keskiarvo 8,0

välissä oleva tila on kiistaton 
etu. Täällä mahtuu asettumaan 
taloksi, vaikka jaloissa pyörisi 
pari matkatavarakassia.

Tämän luokan valioita ovat 
myös kevyesti toimivat sivu- 
ovet. Ne ovat riittävän leveät, 
jotta kulkeminen sekä etu- et-
tä takapenkille onnistuu ilman 
kohtuutonta pujottautumista. 

Takapenkkiin liittyy myös yk-
si tämän veneen heikkouksista. 
Sekä istuin- että selkänojaosa 
ovat painavahkoja lujitemuovi-
moduuleita kiinteine pehmus-
teineen. Tarkoitus on, että niistä 
voidaan sijata kahdelle lapselle 
soveltuva yöpymispaikka. Ja on-
nistuuhan se, kun ensin pöytä-
levyn ja molemmat jalat irrottaa 
ja työntää johonkin lojumaan. 

Suurin ongelma liittyy kuiten-
kin näiden isojen ja kömpelöiden 
sohvanpalasten kiinnitykseen 
niiden varsinaisille sijoille. Is-
tuinosa roikkuu takareunastaan 
kahden sinänsä tukevan metal-
lihelan varassa. Siinä on kuiten-
kin niin paljon väljyyttä ja liik-
kumavaraa, että koko istuin on 
vaarassa rojahtaa merenkäyn-
nissä alas. 

l/mpkl/h

Yllä
Ohjaamosta ja 
matkustamosta  
on moitteeton 
panoraamanäköala, 
mutta kaarteissa 
vene kallistuu 
reippaasti ja katto 
peittää hetkellisesti 
näkymän meno- 
suuntaan. 

Taloudellisuus

Kulutus l/H ja L/mpk
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1. Pitkulaisessa 
keulakajuutassa 
vuode yltää kauas 
keulakannen alle. 
Pentteri on 
paikassa, jolle ei 
ole keksitty muuta 
käyttöä. Hyvä niin, 
sillä sen tarve on 
tässä veneessä 
satunnaista.

2. Ohjaamo on 
mukava ja toimiva 
kokonaisuus. 
Säädettävä ja 
pehmustettu 
ohjauspyörä  
sekä valikoidut 
käyttökytkimet 
antavat laaduk-
kaan säväyksen. 
Tilaa on jopa 
kahdelle 12-tuu-
man näytölle.

3. Toiletti on 
moniin vastaavan 
kokoisiin matkave-
neisiin verrattuna 
jopa harkitusti 
suunniteltu. Noin 
1,6 metrin mata- 
luus tosin kertoo, 
että ollaan 
yhteys- tai 
DC-veneiden 
luokassa.

4. Suuri avattava 
keulaluukku 
aukeaa suoraan 
keulakajuutaan 
punkan päälle. 
Ilman luukkua 
kajuutan käyttö 
matkatavaratilana 
olisi hankalaa, kun 
nyt se on jopa 
luontevaa.

5. Vajaan kolmen 
metrin leveyteen 
on löydetty hyvä 
kompromissi 
riittävän leveiden 
sivukansien ja 
matkustamo- 
leveyden välillä. 
Nykytrendistä 
poiketen Nimbuk-
sen sivukannet 
ovat yhtä leveät 
kummallakin 
puolella.
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Ja näin myös tapahtui, sillä va-
jaa metrinen aallokko Helsingin 
edustalla johti kahden kyytiläi-
sen rojahtamiseen veneen lattial-
le. Henkilövahingoilta vältyttiin, 
mutta suunnitteluvirhe vaatisi il-
man muuta parannuksen.

Retkivene varauksin
Mihin yhteysveneessä tarvitaan 
vuoteella varustettua keulaka-
juuttaa? 

Tässä veneessä se toimii yhtä 
hyvin matkatavaratilana, kuin 
yöpymispaikkana. Keulakannelta 
suoraan kajuuttaan avautuva iso 
kansiluukku on monikäyttöisyy-
den avain, sillä tavarat on helppo 
lastata siitä suoraan sisään vuo-
teille. Vielä kun vakiovarusteeksi 
saataisiin tavaraverkko, joka es-
täisi tavaroiden vyörymisen alas 
kovassa merenkäynnissä.

Se, että kajuutta myös palvelee 
kahden hengen yöpymispaikka-
na on lisä, josta tuskin on kenel-
lekään haittaa. Wc on luokassaan 
tilava ja toimiva, joskin matala. 

Toiletti on yhteysveneessä vii-
sas ja mukavuutta lisäävä varuste 
etenkin pidemmillä taipaleilla. 

Kajuutta ja sen yhteydessä ole-

va toiletti on identtinen samal-
le rungolle pohjautuvien W9- ja 
T9-mallien kanssa.

Toilettia vastapäätä on matala 
moduuli, jonka tarkoitus on toi-
mia pentterinä. Voileipä- ja pul-
lakahvipisteeksi se riittänee lois-
tavasti, mutta kansirakennelma 
kaipaisi vielä kehittelyä. Kömpe-
lön irtokannen tarkoitus on toimia 
samalla tarjottimena ja aputasona 
vaikkapa vuoteelle laskettuna, jo-
ten lähtöajatus on hyvä.

Isolla perämoottorilla
C9 voidaan varustaa joko perä- 
tai sisäperämoottorilla. Erikoista 
kyllä, sisäperämoottorit ovat Vol-
vo Pentan 300- tai 350-hevos-
voimaisia V8-bensamoottoreita. 

Yleensä sisäperä valitaan, jotta 
voi käyttää taloudellista diesel-
moottoria ja edullisempaa poltto-
ainetta. Tässä tapauksessa diesel-
vaihtoehtoa ei jostain syystä ole. 

Kaikilla moottorivaihtoeh-
doilla luvataan päälle 40 solmun 
huippunopeudet, joten esimer-
kiksi Volvo Pentan 220-hevos-
voimainen D3 olisi paljon ajaval-
le nappivalinta tähän veneeseen. 
Mutta kun ei niin ei.

Kun bensiinillä siis mennään, 
niin ainut syy sisäperän valin-
taan liittyy oikeastaan estetiik-
kaan. Uimataso on yhtenäinen 
ja moottorilaatikko muodostaa 
isomman divaanin takakan-
nelle. Tyylipuhtaampaa kyllä, 
mutta yhteys- ja käyttövenees-
sä perämoottori on helpommin 
huollettavana yksikkönä myös 
hygieenisempi ja sen äänitaso 
matkustamoon jää miellyttä-
vän alhaiseksi. 

Letkeää liukua
Nimbuksen pitkä, kapeahko ja 
matala runko tekee siitä kiitol-
lisen monessa suhteessa. Tuuli-
pintaa on verraten vähän ja vene 
on suuntavakaa. Liukukynnystä 
ei ajossa oikeastaan huomaa, ja 
sekin vähäinen tasoittuu vakiona 
olevan automaattisen ZipWake-
trimmijärjestelmän avulla. 

Huomaamaton liukuun nou-
su kuitenkin hämää ja Nimbus 
kohtaa melko suuren kulutus-
piikin juuri ennen liukuun nou-
sua. Kolmen litran lukemia hipo-
va kulutus ohitetaan kuitenkin 
todella pian ja vene nousee ke-
vyeen kulkuun. 

”Liuku- 
kynnystä  
ei ajossa  
oikeastaan  
huomaa.”

Yllä
Matkustamo isoine 
sivuovineen ja taka- 
penkkeineen tuo 
mieleen coach-tyyp-
pisen matkustusvau-
nun, ja sellaisena 
nykyajan merellisenä 
vastineena Nimbus 
Commuterin voi  
hyvin nähdä.

>>
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Nimbusta on helppo 
ajaa vaikka keli 

kovenee.

Kustannustehokas marssi-
vauhti on korkea, kolmenkym-
menen solmun molemmin puo-
lin. Tarkalla trimmin käytöllä 
päästään alle kahden litran, ja 
niissä lukemissa liikutaan 25–35 
solmun alueella.

Helppo ajettavuus säilyy vie-
lä kelin kovetessakin, eikä ve-
neen käytös muutenkaan huo-
noksi muutu. Se on suhteellisen 
kevyillä ohjausliikkeillä pidet-
tävissä kölillään ja meno on sen 
puoleen pehmeää. 

Metrisessä aallokossa voi vielä 
pitää yllä reipasta liukunopeut-
ta, elleivät aaltojen iskuista kan-
tautuvat ajoittain kovatkin ää-
net hillitse menohaluja. Monilla 
varmasti hillitsee, joten kovan 
kelin veneeksi ei Nimbusta voi 
sen suhteen kutsua. 

Hintava kokonaisuus
Nimbuksenomainen laatuvaiku-
telma on saatu aikaiseksi kiin-
nittämällä huomiota muutamiin 
viimeistelyllisiin seikkoihin. Oh-
jaamon mattaharmaat pinnoit-
teet, muutama massiivinen ja 
harkittu puukappale sekä laa-
dukkaat paksut matot luovat 
äveriään ilmapiirin.

Lasinen iso kattoluukku on 
vakiovaruste ja sen jatkeena on 
samankokoinen kiinteä lasikate, 
joten valoa ja avaruutta ainakin 
riittää. Jos kaipaa vielä enemmän 
avoimuutta matkustamoon, voi 
lasikatteet korvata kangashai-
tarikatolla. 

Äänimaailma on kaksijakoi-
nen. Moottorin ääni jää vai- 
meaksi eikä resonansseja esiin-
ny, mutta aallokko saa aikaan 
ikäviä räsähdyksiä. Rakenne it-
sessään vaikuttaa tukevalta, joten 
vaimennusmateriaalien käytöl-
lä voisi saada asiaan parannusta. 
Pauke aallokossa nimittäin naker-
taa muuten hyvällä tolalla olevaa 
laatuvaikutelmaa, ja tuo tämän-
kin veneen sinne tavallisten kuo-
levaisten menopelien joukkoon.

Ilman tuota nakertelua voisi 
noin parinsadan tuhannen hin-
talappu tuntua perustellulta. Nyt 
se vaikuttaa hiukan yliammu-
tulta. Niin pienestä se on joskus 
kiinni. p
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Lukijakisan voittajat mukana

Kipparin  helmikuisen 
lukijakilpailun voittajat 
pääsivät mukaan, kun 
testasimme veneitä Hel-
singissä elokuussa. 

Testivuorossa olivat 
Nimbus C9, Iron Boats 
-veneet sekä myöhem-
min Kipparissa esiteltävä 
Volzhanka 960 Voyager. 

Tuulinen sää nostatti 
Katajaluodon edustalle 
loistavan testikelin. 

Seppo ja Marja Pyyk-
kö Hyvinkäältä nauttivat 
veneistä ja vauhdista. 

”Taisi olla minulle ja 
miehelleni ensimmäinen 
kerta, kun pääsimme täl-
laisten veneiden kyytiin, 

kertoo Marja Pyykkö.
Vantaalainen Eki 

Lundgren (kuvassa alla 
oik.) ihastui eniten Nim-
bukseen.

”Ei hinnan vaan työn 
laadun ja ajamisen help-
pouden vuoksi.”

Testipäivä saattoi silti 
olla kaikista mullistavin 

helsinkiläiselle Petteri 
Aarnokselle (kuvassa al-
la kesk.)

”Iltapäivä oli niin mu-
kava, että väkisinkin  
maakravun mieleen hiipii 
ajatus, että voisiko joku 
daycruiseri olla paikal-
laan kesäpäivien ratoksi.” 
ak


