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Dufour oli hivenen nope-
ampi etenkin, kun tuuli oli 

heikoimmillaan. Silloin 
suuresta genuasta on hyö-

tyä. Ranskalaisveneen oli 
130-prosenttisessa rulla-

genuassa saisi olla keula-
liesman toppaus, jolloin se 

pysyisi reivattaessa pa-
remman muotoisena.
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 D ufour 325 tuli markki-
noille 2000-luvun keski-
vaiheilla. Ranskatar on 
pysynyt lähes muuttu-
mattomana. Sisustusta 
on viilattu ja koriste-

raitoja lisätty, mutta suuria muutoksia ei ole 
tarvittu. Runko, jonka on piirtänyt italialai-
nen Umberto Felci, on edelleen moderni. Sen 
sijaan 19/20-takila genualla vaikuttaa matalalta 
ja vanhanaikaiselta, etenkin Hansen rinnalla.

Hanse 325 puolestaan on läpikäynyt monta 
muodonmuutosta sen jälkeen, kun vene aloitti 
elinkaarensa Hanse 315 -nimisenä. Sekä avoti-
laa että ylärakennetta on uudistettu pariinkin 
kertaan, mutta Hansessa on edelleen osata-
kila itsejalustuvalla fokalla. Versiosta 320 läh-
tien rustit ovat olleet kiinni laidoissa ja ylära-
kenne on ollut kulmikas. Myös sisätiloissa on 
tapahtunut kehitystä.

Veneet ovat nimenomaan cruisereita, mat-
kapurjehdukseen tarkoitettuja perheveneitä. 
Purjepinta-ala on molemmissa kohtuullinen 
ja avotila takaa suljettavissa. Hansessa on tosin 
vastaava T-köli kuin Vene-lehdessä 7/2011 
koepurjehditussa, urheilullisessa Dehler 
32:ssa. Ilmeisesti Hanse-veistämöllä on koko-
naan siirrytty tähän kölimalliin, joka ei mie-
lestäni ole paras mahdollinen Suomen saa-
ristossa.

Dufour on tilavampi
Dufour on mitoiltaan hieman suurempi kuin 
Hanse ja sen huomaa, kun laskeutuu kajuut-
taan. Dufourissa on suurempi seisomakor-
keus. Hansen salongin etuosassa ja portaikon 
kohdalla katossa on seisomakorkeutta lisää-
vät upotukset, mutta muualla on matalampaa.

Dufourin salonki on perinteinen. Sohvien 
pituus riittää nukkumiseen. Klaffipöytä on 
suuri ja sen jalassa on kätevät pullolokero, 
hylly ja vetolaatikko. Hansen pöytä on pie-
nempi, mutta myös siinä on hyllykkö pulloja 
varten. Pöytä on liikuteltavissa eteen ja taakse, 
joten sohvalle pääsee esteettä.

Ranskalaisveneessä on suomalaisille meri-
kartoille riittävän suuri karttapöytä, Hansessa 
vaatimattoman kokoinen sivupöytä sohvan 
päädyssä, jolle kuitenkin mahtuu suomalai-
nen karttasarja.

Molempien veneiden penttereissä on kar-
danoitu, kaksiliekkinen uuniliesi, yksi pesu-
allas ja avattava tuuletusikkuna. Dufourissa 
lisäpisteitä toi lieden edessä oleva suoja-
kaari. Dufourissa on myös merivesipumppu 
vakiona ja kylmäkoneisto sisältyy perushin-
taan. Työtasot ovat lujaa Coriania. 

Hansessa on vetolaatikot pienen työtason 
alla, mutta kylmäkoneistosta joutuu maksa-
maan lisää.

Kummassakin veneessä on hyvän kokoi-

Dufourissa genuan jaluksen 
kelaaminen työllistää gastia, 

Hansessa hän voi 
vastakäännöksissä istua 

toimettomana.

Dufourin peräharuksia kiristetään 
vetämällä ne taljalla toisiaan vastaan. 
Välitys on tehokas, vaikka kokonaisuus 
näyttää monimutkaiselta.

❯ ❯
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Hanse YacHts on tunnettu siitä, että malleja ja niiden päi-
vityksiä tulee tiuhaan tahtiin. Ja myös siitä, että yhtiö on 
laajentunut voimakkaasti hankkimalla omistukseensa muita 
veistämöjä, kuten Dehler Yachtsin ja Moody Yachtsin. Siirtyi-
pä norjalainen moottoriveneitä valmistava Fjordkin Hansen 
omistukseen.

Yrityksen perustaja Michael schmidt on kokenut avome-
ripurjehtija, joka vuonna 1993 alkoi valmistaa purjeveneitä 
Greifswaldissa, entisessä Itä-Saksassa. Mallistossa on yhdek-
sän purjevenettä, joista 63-jalkainen on suurin ja nyt koepur-
jehdittu 325 pienin. Uusin on Hanse 445.

Dufour YacHts on yksi Ranskan suurista pursivalmista-
jista. Mallistossa on kymmenen venettä, kolme urheilullista 
Performancea ja seitsemän matkapurjehdukseen suunnitel-
tuja Grand’Largea. Veistämön lippulaiva on Dufour 525 GL ja 
uusin juuri julkistettu 335 GL.

Michel Dufourin vuonna 1964 perustama yritys ajautui 
vuosituhannen alussa italialaisveistämö Cantiere del Pardon 
omistukseen. Jokin aika sitten saksalainen Bavaria Yachts 
osti koko yritysryppään. Omistuksen vaihtuminen ei ole vai-
kuttanut veneiden maahantuontiin Suomessa.

Hanse 325:ssä on moder-
ni osatakila, jossa iso-
purje on kookas, fokka 
ainoa keulapurje luoville 
ja rustit kiinni veneen lai-
doissa. Dufour 325 näyt-
tää hieman vanhanaikai-
semmalta puoli metriä 
matalammalla takilallaan 
ja suurella genuallaan.
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nen toiletti. Pukeutumaan mahtuu kunnolla, 
mutta wc-istuin on asennettu poikittain, mikä 
merenkäynnissä on hankalaa. Pesupöydissä 
saisi olla kahvat, jotta istuimilla pysyisi parem-
min veneen kallistellessa.

Toileteissa on suihku ja suihkuveden pois-
topumppu sekä ovi perässä olevaan säilytys-
tilaan. Pienellä vaivalla tilaan voisi asentaa 
ripustimen sadevaatteita varten. Vaatteet olisi 
helppo ottaa käyttöön toiletin kautta.

Päämittojen näkyvät makuutiloissa. 
Dufourin makuukajuutat ovat Hansea väljem-
mät ja niissä on hyvät eteiset. Dufourin keu-
lavuode on selkeästi suurempi kuin Hansen, 
jossa kolmiovuode joudutaan täydentämään 
välilevyllä.

Ranskalaisveneen peräkajuutassakin pari-
vuode on väljempi kuin Hansessa, jossa 
vuoteen keskiosa on sekä matala että lyhyt. 
Myös eteinen on ahtaampi kuin Dufourissa. 

Molempien veneiden yöpymistiloissa on rei-
lun kokoiset vaatekaapit.

Tuuletus on Dufourissa hoidettu parem-
min. Veneessä on venttiilit sekä salongin että 
keulakajuutan kattoluukuissa. Hansessa luo-
tetaan avattaviin ikkunoihin ja kattoluukkui-
hin. Sen toiletissa ja peräkajuutassa on avatta-
vien sivuikkunoiden lisäksi pieni kattoluukku.

Yleisilmeiltään veneiden asumistilat ovat 
siistit ja viimeistelytaso on hyvä. Hansen 
salonki näyttää mielestäni uudenaikaisem-
malta kaarevapintaisten laitakaappien ja 
valkoisen päälaipion ansiosta. Dufourissa 
runkoikkunoiden kautta tuleva valo luo oles-
kelutilaan viihtyisän tunnelman.

Hansen T-muotoinen avotila on suunni-
teltu rattiohjausta varten. Dufourin istuinkau-
kalossa on tavanomaiset täyspitkät penkit, ja se 
toimitetaan vakiona pinnaohjauksella.

Ratti maksaa vajaat 4 000 euroa, mutta 
siihen kannattaa mielestäni panostaa: se vie 
vähemmän tilaa kuin kaareva pinna ja ohja-
uspylväässä on paikka kompassille.

Hansen ratti on suurempi kuin Dufourin 
ja ohjausvälitys on selkeästi hitaampi. 
Saksalaisveneessä ratti kääntyy vajaat kaksi 
kierrosta ääriasennosta toiseen, Dufourissa 
välitys on kierros. Kokeneet purjehtijat arvos-
tavat yleensä vikkelämpää välitystä.

Kummassakin avotilassa korkea selkänoja 
on niin leveä, että sillä mahtuu istumaan. 
Hansessa roiskereunat on porrastettu niin, 
että taakse voi kiinnittää näytöt. Perämiehen 
paikka sai saksalaisveneessä kehuja, koska 
sivulla on istuimet ja turkissa jalkatuet. Kiitämme

+   väljää asumista
+   leveitä  

sivukansia
+   viimeistelyä

Moitimme
–   tunnotonta  

ohjausta
–  kaidepylväitä
–  yksinpurjehduksen 

hankaluutta

dufour 325

1. Keulan tilavan vuodteen kaksijakoinen patja pitäisi varustaa tarrakiinnityksellä. Nyt osat eivät pysy paikoillaan. Vuoteen alla on paljon säilytystilaa. Kattoluukussa on 
tuuletusventtiili. 2.Peräkajuutassa on reilu eteinen ja iso ripustinkaappi. Vesitankki ja akut ovat parivuoteen alla. 3. Dufourin toiletti on siisti, perälaipiossa on suuri ovi 
avotilan säilytyslaatikkoon. Tuuletus tapahtuu avattavan ikkunan kautta ja sadevaatteille on pari koukkua. 4. Perinteinen L-köli , on valurautaa. Veneeseen saa 30 sent-
tiä matalamman kölin, mutta sitä en suosittele, koska purjehdusominaisuudet kärsivät varmasti. 5. Kaiteet ovat ikkunoiden alla. Ruokailemaan mahtuu väljästi kuusi 
henkeä ja sohvien alla on säilytystilaa. Niiden luukut on saranoitu, mutta käyttöä hankaloittaa yhtenäinen patja. 6. Pentterissä on pumput makealle ja merivedelle sekä 
suuri pesuallas. Työtasot ovat Coriania ja uunilieden yläpuolella on tuuletusikkuna. 
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Dufourissa on puiset 
jalkalistat ja runko-
ikkunat. Knaapit on 

asennettu niin, ettei 
klyyssejä tarvita. 
Ratkaisu säästää 

köysiä. Genuan rulla 
on vakiona.
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Hansen fokka istuu kaikis-
sa purjehdussuunnissa  

hyvin. Avoimen kaiteen 
kautta on helppo nousta 

kannelle, kunhan siitä  
yltää ottamaan kiinni. 
Keulapurjeen rulla on  

vakiovaruste.
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Ohjauspylvääseen mahtuu myös plotteri.
Peräpenkit ovat avattavia ja molemmissa 

veneissä on pieni uimataso. Dufourissa on alas 
käännettävät uimatikkaat, Hansessa ne ovat 
irralliset ja hätätilanteessa haettava säilytys-
laatikosta. 

Veneissä on syvät säilytystilat toisessa pen-
kissä. 2–3 kilon kaasupulloa säilytetään kaa-
pissa perätason välikössä. Hansessa on myös 
kaappi varapulloa varten.

Dufourissa on Hansea leveämmät sivu-
kannet. Keulakannelle pääsee helposti, koska 
rustit ovat ylärakenteen juuressa. Hansessa 
alavantti häiritsee hieman rustien kohdan 
ohittamista. Dufourissa on pitemmät kaiteet 
kajuutan katolla. 

Saksassa puutavara lienee halvempaa kuin 
Ranskassa, sillä tiikkikansi Dufouriin mak-
saa noin 3 800 euroa enemmän kuin Hanseen, 
johon sitä tosin kuluukin vähemmän.

Molemmissa veneissä on Z-Sparin osata-
kila, joka on tuettu kahdella saalinkiparilla. 
Dufourista poiketen Hansessa on nykyaikai-
set, epäjatkuvat ylävantit ja leveät saalingit. 
Mastot seisovat kajuutoiden katoilla tukiput-
kien päällä. Hansessa on tavanomainen perä-
harussäätö, kun Dufourin kaksijakoista perä-
harusta kiristetään tehokkaalla taljalla, joka 
vetää haruksia yhteen.

Kummassakaan veneessä levanki ei ole 
vakiovaruste. Dufourin isopurjeen jalusta 
kiristetään katolla olevalla vinssillä, Hansessa 
on nelinkertainen talja avotilassa. Molempiin 
veneisiin saa levangin avotilaan ja sitä koepur-
jehtija Tom Finell kovasti kaipasikin.

Sitä vastoin hän ei ollenkaan pidä molem-
missa veneissä olevista, keulasta ulos työnty-
vistä ankkuritelineistä, joilla helposti puhkoo 
naapuriveneiden kyljet. Dufourissa sivukaitei-
den tolpat nojaavat kyljestä ulospäin, mikä voi 
olla hankalaa ahtaassa satamassa.

Veneiden vinssivarustelussa ei ole suurta 
eroa. Hansessa on Lewmarin itsekelaavat 40:t 
laidalla ja katolla, Hansessa uudet Harken 
35 ST -vinssit. Vapauttimia oli kummallakin 
katolla tarvittava määrä.

Fiksu yksityiskohta Hansessa on, että kul-
kuaukon sulkijaluukkua voi säilyttää työntö-
luukun päällä, koska se sopii tallin alle. Näin 
se on aina nopeasti käsillä.

TasaväkisTä merellä
Koepurjehdimme veneet Airistolla alkukesän 
heikkotuulisena päivänä. Länsituuli puhalsi 
vaihtelevasti 4–6 m/s ja tässä kelissä veneet Kiitämme

+   hinta/laatu- 
suhdetta

+   purjehduksen 
helppoutta

+   ohjaus- 
tuntumaa

Moitimme
–   venttiilien  

puuttumista
–   ahdasta  

peräkajuuttaa
–   isopurjeen jaluk-

sen välitystä

HANSE 325

1. Kaksiliekkisen uunilieden edestä puuttuu suojakaide. Työpöydässä on yksi pesuallas, mutta kuten Dufourissakin, työtasoja on niukasti. 2. Hansessa on valurautainen 
T-köli ja kelluviin laakereihin ripustettu lapioperäsin. 3. Salongin kaikki ikkunat ovat avattavia, mutta venttiiliä jatkuvaa tuuletusta varten ei ole. Kaiteet ovat ikkunoiden 
alla. Styyrpuurin sohvan alla on säilytystilaa, samoin vastakkaisen sohvan istuimessa. Pöytää voi siirtää, jolloin istumaan pääsee helposti. Ruokailemaan mahtuu viisi 
henkeä.  4. Keulakajuutan vuoteen alla on muovinen vesitankki ja vähän säilytystilaa. Venttiiliä kajuutassa ei ole. 5. Peräkajuutan eteinen on ahtaampi kuin Dufourissa. 
Pienet tuuletusluukut kajuutan ja toiletin katossa ovat lisävarusteita.6. Karttapöytä on pieni ja suunnistaja istuu selkä menosuuntaan. Reuna on hyvin matala, 
kannettava tietokone tuskin pysyy paikallaan veneen kallistellessa, ja säilytystilaa on niukasti. 
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Tekniset tiedot
(esitetiedot) 	 Dufour	325	GL	 Hanse	325

Pituus	 9,85 m	 9,55 m
Vesilinja	 8,62 m	 8,72 m
Leveys	 3,40 m	 3,30 m
Syväys	 1,85 m	 1,84 m
Uppouma	 4 700 kg	 5 200 kg
Painolasti	 1 300 kg	 1 480 kg
Isopurje	 26,3 m2	 28,5 m2

Genua	 27,8 m2	 -
Fokka	 23,3 m2	 22,9 m2

Spinaakkeri	 71,3 m2	 77,1 m2

Maston korkeus	 14,5 m	 14,8 m
Apumoottori	 Volvo Penta D1-20	 Volvo Penta D1-20
Suunnittelija	 Umberto Felci	 Judel & Vrolijk
Valmistaja	 Dufour Yachts	 Hanse Yachts AG
Valmistusmaa	 Ranska	 Saksa
Päämyyjä	 Marisail Oy, Turku	 Merella Oy
	 www.marisail.fi	 Linnankatu 35
	 Sarlin Marine, Helsinki	 20100 Turku	
	 www.sarlinmarine.fi	 puh. 010 231 2340
	 	 www.merella.fi

testiarvot
Pituus	 9,83 m	 9,56 m
Vesilinja	 9,24 m	 9,08 m
Paino	 5132 kg	 5143 kg
Märkäpinta	 24,55 m2	 24,92 m2

Alkuvakavuus	 1 050 Nm	 961 Nm
Purjepinta	 53,82 m2	 51,07 m2

Jäykkyysluku RM/HM	 3,08	 2,55
Hinta vakiovarustein	109 500 euroa	 74 800 euroa

varusteet	ja	Hinnat	 	
Apumoottori	   Volvo Penta 	 Volvo Penta
	 D1-20, 18 hv	 D1-20, 18 hv
Akku	   3 kpl	   2 kpl
Pa-säiliö	   90 l	   90 l
Potkuri	   taittolapa	   kiinteälapainen
Vesisäiliö	   160 l	   240 l
Purjeet	   iso, rullagenua	   iso, fokka
Genaakkeri	 •	 • 1 294 euroa
Genaakkerivarustus	 • 1 350 euro	 • 1 100 euroa
Uimaporras	  	 

Tyhjennyspumppu	   2 kpl	   2 kpl
WC	   vesi-WC	   vesi-WC
Septitankki	   55 l	   90 l
Keitin	   liesiuuni	   liesiuuni
Kuomu	  	 • 1 540 euroa
Painevesi	  	 

Lämmitin	 • 4 240 euroa	 • 3 390 euroa
Maasähkö 220 V	  	 • 810 euroa
Rattiohjaus	 • 3 750 euroa	 

Myrkkymaalaus	 • 2 200 euroa	 • 3 750 euroa
Kuljetusalusta	  	 -
CE-merkintä	 A	 A
  vakiovaruste • lisävaruste	 "LaskeLmissa dufour sieTää TuuLTa 

hieman hansea paremmin."
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vaikuttivat suorituskyvyltään hyvin tasaver-
taisilta. Parhaissa puuskissa Dufourin nopeus 
nousi gps:llä mitattuna 5,8 solmuun ja vene 
vaikutti aavistuksen verran rivakammalta kuin 
Hanse. Suuresta genuasta on hyötyä, kun tuuli 
hiipuu.

Hansen etu oli äärimmäisen yksinkertai-
nen käsiteltävyys. Vastakäännöksissä ei tar-
vinnut kuin kääntää rattia, koska fokka vaih-
toi puolta itsestään hyvin toimivan ST-kiskon 
ansiosta. Purjehtiminen saaristossa Hansen 
tapaisella veneellä on helppoa ja hauskaa. 
Korkea osatakila ja itsejalustuva fokka kehi-
tettiinkin Pohjoismaissa kapeita ja sokkeloi-
sia väyliämme varten.

Dufourissa suhteellisen suuren genuan 
sisään kelaaminen on ajoitettava oikein, jotta 
vauhti säilyy läpi koko vastakäännöksen. 
Jaluksen sisään vinssaaminen vaati voimia 
etenkin reippaassa tuulessa, vaikka Dufourissa 
ei ole ihan maksimikokoista genuaa.

Dufourin isopurjeen säätäminen vaatii gas-
tin apua, mutta Hansea on helppo purjehtia 
yksin. Tosin veneessä voisi olla enemmän väli-
tystä isopurjeen jalustaljassa.

Peräsintuntuman kohdalla Hanse otti pisteet, 
koska ohjaaminen oli kevyttä. Rattia sai veivata 
reilusti, mutta ohjaaminen oli tarkkaa ja täsmäl-
listä. Lateraalitasapaino on myös hyvä, koska 
vene on juuri sopivasti luovikärkäs.

Dufour sen sijaan tuntui aivan neutraa-
lilta ja piti suuntansa, kun ratista päästi irti. 
Tuntuma ratissa ei ollut yhtä herkkä kuin 
Hansessa. Olisikohan ohjausvaijerit kiristetty 
liian tiukalle?

Veneiden purjeenkantokykyä tämä keli ei 
asettanut koetukselle, mutta laskelmiemme 
mukaan Dufour sietää tuulta vähän parem-
min kuin Hanse. Ranskalaisveneen alkuvaka-
vuus on kallistuskokeen perusteella parempi 
ja takila on melkein puoli metriä matalampi 
kuin Hansessa. 

Silti Hansen miehistö pääsee helpommalla 
tuulen yltyess. Keulapurjetta ei tarvitse pie-
nentää ennen kuin isopurje on täysin latis-
tettu ja sen jälkeen reivattu yhden köyden jär-
jestelmällä.

Dufourissa purjeiden vähentäminen 
alkaa rullaamalla genuaa pienemmäksi. 
Vakiopurjeessa ei ole kuitenkaan keulalies-
man täytettä, joten purjeen muoto kärsii rei-
vaamisesta. Se muuttuu liian pulleaksi, jolloin 
sekä suorituskyky että purjehdusominaisuu-
det heikkenevät.

Umpilaminaattia
Rakenteen puolesta veneissä on yhteistä 
käsin laminoitu umpilaminaattirunko. 
Laipiot on laminoitu kiinni runkoon ja kan-
teen, mikä lisää rakenteen kiertojäykkyyttä. 
Kummassakin veneessä runko on tuettu 

Sivutuulessa veneet 
olivat suunnilleen yhtä 

vikkeliä ja gps näytti 
lähemmäksi kuutta 

solmua. Molemmissa 
veneissä kipparin 

penkki poistamalla 
voi avata kulkutien 

uimatasolle. 
Dufourissa  

vasemmalla on 
kiinteä uimati-
kas, Hansessa  

tikas ei ole koko 
ajan käyttöval-

miina.
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sisältä laajalla sisämodulilla, joka muodostaa 
pohjapalkiston ja sisustuksen perustan. Palkit 
ovat noin 12 cm korkeat ja tukimoduuli on 
ainakin reunoistaan laminoitu kiinni runkoon.

Hansessa laminaatin osmoosikestävyyttä 
on lisätty laminoimalla ensimmäinen lujite-
kerros vinyylihartsilla. Dufourissa samaa asiaa 
ajetaan käyttämällä NPG-gelcoatia. Vastaavaa 
hartsia käytetään pintakerroksessa.

Kansi on molemmissa veneissä kerros-
rakennetta. Hanse käyttää ydinmateriaa-
lina balsaa. Dufourissa on käytössä edis-
tyksellisempää tekniikkaa, kansi tehdään 
nimittäin ympäristöystävällisesti injektoi-
malla, mikä antaa kevyen ja lujan lopputu-
loksen. Kerrosrakenteen ytimenä on PVC-
vaahtolevy, ja sen molemmat pinnat tulevat 
valmiiksi viimeisteltyinä muotista.

Kölipulttien määrää emme päässeet 
Hansessa laskemaan, koska turkkilevyt ja 
salongin pöytä on ruuvattu kiinni pohjapal-

kistoon. Saimme kuitenkin tuotantovaiheessa 
olevasta veneestä valokuvan, joka osoittaa 
pultteja olevan kymmenen, joista kahdeksan 
on pareittain. Pulttien alla on suuret alusle-
vyt, jotka itse asiassa täyttävät koko palkkivä-
lin. Pilssikaivoa veneessä ei ole.

Dufourista löysimme yhdeksän kölipulttia, 
joista neljä on asennettu pareittain. Veneessä 
on pieni, vettä keräävä pilssitasku. 

Hansessa rustit ovat kiinni laidassa, 
Dufourissa vanttien rasitus on terästankojen 
avulla johdettu rungon tukirakenteeseen.

Molemmissa veneissä on painolastibul-
billa varustettu valurautaköli. Hanseen saa 
lisähintaan matalamman (1,53 m) kölin ja 
myös Dufouriin saa vakiota 30 cm matalam-
man kölin. Hansen hyvä peräsintuntuma joh-
tuu ainakin osaksi siitä, että teräksinen perä-
sinakseli on ripustettu kelluviin laakereihin.

Punnitsimme veneet ja totesimme Dufourin 
selkeästi ylipainoiseksi esitearvoon verrattuna. 

Käytännössä testiveneet painoivat yhtä paljon, 
Hanse tarkasti sen minkä esite lupasi, joten 
Dufourin punnittu paino on mielestäni ihan 
kohdallaan. Esitearvo on ylioptimistinen tai 
virheellinen. 

Uppouma/pituusosamäärällä ilmaistuna 
veneet ovat keskiraskaita ja hyvin lähellä toi-
siaan, Dufour arvolla 184 ja Hanse arvolla 195. 
Vertailujoukon kevein on Dehler 32 arvolla 160.

Vertailun voittajaa on vaikea nimetä, koska 
veneet ovat ominaisuuksiltaan ja suoritusky-
vyltään hyvin tasavertaisia. Vaikka moder-
nimpi Hanse on ehkä monipuolisempi koko-
naisuus, niin voittajaksi valikoitui kuitenkin 
lopulta Dufour. Testissä painotettiin enem-
män asuttavuutta ja viihtyvyyttä kuin purjeh-
dusominaisuuksia.

Hansen helppo purjehdittavuus ja edulli-
nen hinta tekevät siitä kuitenkin hyvin vah-
van haastajan.

"Voittajaa on Vaikea 
nimetä, Veneet oVat hyVin 
tasaVertaisia."
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ALKUVAKAVUUS

  200    400    600    800  1000    1200

Alkuvakavuus  
(Nm)

MoMentti, jokA tArvitAAN kAllistAmAAN
veNettä yhdeN AsteeN verrAN. 

Dufourilla on vertailujoukon toiseksi suu-
rin alkuvakavuus, Hansella kolmanneksi 
suurin. Dufour on vesilinjan kohdalta ver-
tailuveneistä levein. Urheilullisella Elan 
310:llä on joukon pienin alkuvakavuus.

Mittaustulokset

Jäykkyysluvusta olemme lAskeNeet Ne 
todelliseN tuuleN Nopeudet, millä pur-
ret kAllistuvAt 10 jA 20 AstettA. 

Hansen reivikynnys tulee vastaan noin 
8 m/s tuulessa, Dufourilla voi sinnitellä 
hieman kauemmin. Käytännössä Dufou-
rissa joudutaan pienentämään keula-
purjetta samaan aikaan kun Hanses-
sa reivataan isopurjetta, koska genua 
muuttuu puhurissa liian pulleaksi.

oceanis 31

Finngulf 331
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JäyKKyyS
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jäykkyysluku

dufour 325
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oceanis 31

hanse 325
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dehler 32

oikaisevan jA kAllistAvAN 
momeNtiN suhde.

Dufourin jäykkyys on vertailuryhmän 
paras, koska veneen alkuvakavuus on 
hyvä ja takila joukon matalin. Hansen 
jäykkyys on selvästi parempi kuin urhei-
lullisten Elan 310:n ja Finngulf 331:n.
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nopea luovilla 

paino/
pituus

3,0 4,0 5,0 6,0         

oikealle sijoittuvA veNe luovii jäykkyy-
teNsä ANsiostA hyviN, korkeAlle sijoittu-
vA oN NopeA AvotuulellA.

Hanse purjehtii ennusteen mukaan kes-
kikastissa, kun taas Dufour on hyvän 
tuulensietokykynsä ansiosta nopea luo-
villa. Avotuulella Dehler 32 ja Elan 310 
ovat joukon nopeimmat.

Mitä ylempäNä veNe kAAviossA oN, sitä 
NopeAmpi se oN kevyessä tuulessA. mitä 
kAuempANA veNe oN oikeAllA, sitä Nope-
Ampi se oN keskituulellA.

Dufour ja Hanse ovat ennusteen mu-
kaan keskijoukossa ja hyvin lähellä toi-
siaan. Selkeästi nopein on Finngulf 331, 
jonka purjeala on melkein 20 neliötä 
suurempi kuin Hansen.
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KeVyT JA KeSKiTUULi

keskituuli 

purjepinta/
märkäpinta

SUORITUSKYKY PARANEE

	 	 avotila	 	 	 salonki	 	 	 Peräkajuutta	 	 nopeus/solmua	 käyntinopeus/rpm
vene	 Tyhjä- Matka- Täysi- Tyhjä- Matka- Täysi- Tyhjä- Matka- Täysi- Matka/Täysi Matka/Täysi
 käynti nopeus kaasu käynti nopeus kaasu käynti nopeus kaasu  

Dufour 325 53,1 71,3 70,9 51,5 68,9 71,2 59,2 71,0 78,7 6,0/6,9 2200/3200

Hanse 325 49,5 64,7 71,9 53,7 73,5 73,8 57,2 75,2 79,8 5,8/6,7 2000/2700

Vene: Dufour 325 Moottori: Volvo Penta D1-20  Potkuri: 2-lap. taittolapa

Vene: Hanse 325 Moottori: Volvo Penta D1-20  Potkuri: 3-lap. taittolapa

MELU dB (a)

dufour 325

Bavaria Cruiser 32

hanse 325

oceanis 31

Finngulf 331

dehler 32

hanse 325
Finngulf 331

Bavaria Cruiser 32

dehler 32
elan 310

oceanis 31 dufour 325

hanse 325

Bavaria Cruiser 32
oceanis 31

elan 310

dehler 32
Finngulf 331

dufour 325

purjepinta/
paino

jäykkyys/
paino

elan 310

Arvostelu
Dufour 325 on kokoonsa 
nähden erittäin tilava ja asuttava 
matkapursi, joka sopii vaikka 
perheen ensiveneeksi. Takilointi 
on vähän vanhanaikainen, mutta 
purjehdusominaisuudet ovat 
kohdallaan.

Hanse 325:n lähtöhinta on 
edullinen. Itsejalustuvalla 
fokalla varustettuna sitä on 
erittäin helppo purjehtia jopa 
pienellä miehistöllä. Makuutilat 
ovat hieman ahtaat, mutta 
kuitenkin riittävät myös 
matkapurjehdukseen.


