vene koepurjehtii / Moody AC 41

Moody on brittiläinen venemerkki, jonka saksalainen Hanse
Yachts hankki omistukseensa nelisen vuotta sitten. Moodyn historia
alkoi jo 1800-luvun puolivälissä
Hamblejoen varrella, mutta vasta
1934 valmistettiin ensimmäiset
purjeveneet.
Nykyään Moodyt tehdään Saksassa, Greifswaldissa, Hanse-tehtaan naapurissa. Mallistossa on
neljä purtta, kaksi kansisalongilla
varustettua ja kaksi perinteisempää. Englantilainen Bill dixon on
piirtänyt Moodyt vuodesta 1981
alkaen. Uusimpien muotoilusta
sekä sisustussuunnittelusta vastaa
Watervision Design Unlimited.

Runko on takaa suhteellisen leveä ja peräpeilissä on avattava
uimataso. Kaiteissa
on molemmilla puolilla portit.
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Pysty peräpeili, soikeat ikkunat ja koristeellinen sisustus vetoavat nostalgikkoihin.
Modernisteille tarjotaan läpikäveltävä avotila, käännettävä uimataso ja modernit
runkolinjat. TeksTi ja kuvaT kari Wilén / TesTiavusTus Tom Finell

M

oodyn mallisto meni
kokonaan uusiksi, kun
yhtiön omistus siirtyi Hanse Yachtsille.
Aikaisemmin veneet
olivat brittipursien tapaan harmaan värittömiä, vähän vanhanaikaisia ja tiloiltaan kaikkea
muuta kuin viihtyisiä. Nyt Moodyissä on särmää ja omaperäisyyttä, jopa radikaaleja piirteitä.
Tämä koskee etenkin kansisalongilla varustettuja DS-malleja (Deck Saloon), joissa ulkotilat ja salonki ovat samassa tasossa. Toinen
kahden veneen mallisto, AC (Aft Cockpit) eli
peräavotilalla varustetut veneet, edustaa linjaa, jossa veistämö pyrkii yhdistämään nostalgiseen muotoiluun modernit ominaisuudet.
Nyt koepurjehdittu klassisen malliston pienempi Moody AC 41 tuli markkinoille vuonna
2009. Niitä on toimitettu noin 40 kappaletta.
Suurempi AC on 45-jalkainen.
Tukevaa menoa

Laiturissa Moody AC 41 näyttää hyvin tukevalta ja jämäkältä. Se ei juuri liikahda kannelle

astuessa; nyt ei ole kyse herneenpalosta vaan
veneestä, jolla voi turvallisesti ylittää vaikka
valtameren.
Vaaka vahvistaa käsitystämme. Se näyttää
punnituksessa vähän yli kymmenen tonnin,
joka on kelpo lukema tämän kokoiselle matkapurrelle. Saman mittainen ”herneenpalko”
– avomeriraaseri – painaa 3 000 kg vähemmän.
Esitteessä uppoumaksi arvioidaan 9 800 kg,
joten hyvin lähelle todellisuutta veistämö osuu.
Moodyn paino/pituusindeksi on silti niinkin
pieni kuin 164, ja vene kuuluu keskiraskaiden
matkapursien suureen joukkoon. Sen indeksi on
pienempi kuin esimerkiksi Bavaria 40 Visionin
(175) ja Oceanis 40:n (174) siksi, että Moodyssa
on vertailujoukon pisin vesilinja.
Koepurjehdimme veneen syyskuussa
Paraisilla epätasaisessa lounaistuulessa.
Puuskissa puhalsi 7–8 m/s, mutta niiden välillä
oli selvästi rauhallisempaa. Moody oli juuri
niin tukeva kuin ounastelimme ennen vesille
lähtöä. Reivaamista ei tarvinnut ajatellakaan,
vene kallisteli rauhallisesti ja hallitusti.
Purjevarustukseen kuuluivat läpilatoitettu
isopurje ja itsejalustuva fokka. Jälkimmäisen

on Moodyyn tuonut yrityksen omistajanvaihdos, Hanse-pursissahan niitä on käytetty jo
kauan.
Tom Finellin mielestä ohjaus oli raskas,
mikä johtui ilmeisesti liian kireistä ohjausvaijereista. Autopilottikin aiheutti kitkaa järjestelmään. Ohjaustuntuma ei ollut kehuttava, mutta rateissa oli mukavasti painetta ja
vene pyrki tuuleen, kun niistä luovilla irrotti
otteensa. Sopivan nousukulman löytäminen
oli siten helppoa.
Moodyn suorituskyky oli hyvä etenkin, kun
tuulta oli tarpeeksi. Vauhti nousi luovilla jopa
7,1 solmuun, osaksi senkin takia ettei selällä
ollut jarruttavaa aallokkoa. Myötätuulessa gps
näytti 5,6 solmua, kun purjeet oli viritetty virsikirjaksi.
Itsejalustuskisko toimi moitteetta, mutta
avotuulesta luoville noustessamme fokan alaliesma takertui keulakaiteen väärälle puolelle.
Ilmiö on uudenaikaisten kaiteiden riesa. Hyvä
puoli niissä on, että sivumyötäisessä purje
istuu hyvin kaiteen ulkopuolella.
Purje palautui oikealle puolelle, kun
annoimme keulan käväistä tuulen ❯❯
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1. Avotila on mukava ja suojainen.
Peräkaiteissa on penkit ja istuinkaukalon klaffipöydän voi nostaa
kaukalossa vakiona olevalle
teräskehikolle. Pöydätön kehikko
toimii kaiteena ja matkustajien
jalkatukena. Rattien takana turkki
on muotoiltu koveraksi, jotta
perämiehellekin olisi jalkatukea.
2. Ankkuriboksissa on valmiina
20 kg ankkuri, Lewmarin sähköinen ankkurivinssi ja 30 metriä
ankkurikettinkiä.
3. Peräsinlapa on syvä, L-kölin
bulbi on lyijyä ja evä valurautaa.
Vaihtoehtona on 165-senttinen köli.
4. ST-kisko on yhdysrakenteinen.
Jalus nousee mastolle toisen saalingin korkeudelle, tulee maston
sisällä alas ja johdetaan avotilaan.
5. Penkeissä on matalat säilytyslaatikot ja niiden kansissa kaasujouset.

Vakiona tulee Seldénin
kaksisaalinkinen 9/10takila ja peruspurjeet.
Testiveneessä oli
arvokkaammat radialleikatut purjeet.

Tekniset tiedot
Moody AC 41 (esitetiedot)
Pituus
12,70 m
Vesilinja
10,90 m
Leveys
4,00 m
Syväys
2,00 m
Uppouma
9 800 kg
Painolasti
2 750 kg
Isopurje
44,0 m2
Genua
48,5 m2
ST-fokka
33,0 m2
Genaakkeri
110,0 m2
Maston korkeus
18,7 m
Apumoottori
Volvo Penta D2-40
Suunnittelija Dixon Yacht Design/Watervision
Valmistaja
Moody/HanseYachts AG
Valmistusmaa
Saksa
Päämyyjä
HanSail Oy/Ab, Mäenrinne 28,
02160 Espoo puh. 045 130 8574 www.hansail.fi

TesTiArvoT
Pituus
Vesilinja
Paino
Märkäpinta
Alkuvakavuus
Purjepinta
Jäykkyysluku RM/HM
Hinta vakiovarustein

12,59 m
12,02 m
10 035 kg
39,57 m2
2 516 Nm
86,58 m2
3,15
211 600 euroa

vArusTeeT jA hinnAT
Apumoottori  Volvo Penta D2-40, 38 hv
Akku
 2 kpl, 90+150 Ah
Pa-säiliö
 140 l
Potkuri
 kiinteälapainen, 2-lapainen
Vesisäiliö
 320 l
Purjeet
 isopurje, ST-fokka
Genaakkeri ja varustus
• 7940 euroa
Uimaporras

Kompassi

Tyhjennyspumppu
 2 kpl
WC
 vesi-WC
Septitankki
 45 l
Keitin
 uuniliesi
Kuomu
• 3 030 euroa
Painevesi

Lämmitin • Eberspächer D4+, 4 510 euroa
Maasähkö 220 V

Rattiohjaus

Myrkkymaalaus
• 1 950 euroa
Kuljetusalusta
•
CE-kategoria
A (valtameri)
 vakiovaruste • lisävaruste
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silmässä. Ratkaisu ongelmaan voisi olla se, että
keulapurjeen rullaa nostaisi hieman ylöspäin.
Periaatteessa se tosin vähentäisi fokan tehoa,
mutta eipä purje
nykymuodossakaan
ole lähellä kantta.
Furlexin rulla
+ rauhallisia purjehtoimi niin jäykästi,
dusominaisuuksia
että jouduimme
+ tukevaa rakennetta
tekemään sisään+ avotilaa
kelauksen vinssin
+ varustelua
avulla. Syytä jäykkyyteen emme löytäneet. Keulapurje pitäisi voida rullata sisään
käsin, vinssiä käyttämällä repii helposti joko
purjeen, nostimen tai harusprofiilin.

kiitämme

KaKsiosainen avotila

Hyvin tilava istuinkaukalo on jaettu fiksusti
kahtia. Matkustajat viihtyvät etuosassa ja miehistö voi rauhassa ajaa venettä takaosasta. Fokan
jalus tulee kattovinssille, mutta sitähän ei vastakäännöksissä tarvitse säätää. Isopurjeen jalus on
kaksin puolin johdettu roiskereunalla oleville
Lewmar 48 ST -vinsseille, joihin yltää ohjaa-

4

5

mosta. Halutessaan voi fokan jaluksenkin johtaa toiselle vinssille, jolloin purjehtiminen yksin
onnistuu oikein hyvin.
Isopurjeen vinssejä
saa veivata reippaasti,
kun jalusta otetaan
sisään luovilla. Jalus on
– keulakajuutan
niin raskas kiristää, että
istuimia
ainakin numeroa suu– ohjaustuntumaa
remmat vinssit, jopa
– fokkarullan
sähkökäyttöiset, noutoimintaa
sivat toivomuslistalle.
Levankia ei ole, joten
isopurjeen kiertymän hallitsemiseksi tarvitaan voimakas puominalasvedin.
Kajuutan katolla on kaksi Lewmar 46 ST
-vinssiä nostimille ja reiveille sekä kahdeksan vapautinta. Köydet on johdettu mastolta
taakse irrotettavien suojakansien alla, joten

moitimme

katto- ja kansipinnat ovat puhtaat.
Sivukannet ovat kiitettävän leveät ja helppokulkuiset. Rustit ovat sisällä ylärakenteen
vieressä ja niiden ohittaminen käy esteettä.
Kajuutan kattoon on upotettu pitkät puukahvat
ja Dorade-venttiilien suojana on teräskehikot.
Moodyssa on Seldénin kaksisaalinkinen
masto, johon on huomattu asentaa kaksi
avattavaa askelmaa. Näin isopurjeen nostimen kiinnitys korkealla olevaan nostinkulmaan onnistuu ilman akrobatiaa, mikä ei kaikissa suurissa pursissa ole itsestäänselvyys.
Peräharuksessa on mekaaninen kiristin ja keulapurjeen rulla on vakiovaruste.
Ulkosäilytystilaa on riittävästi. Avotilan
penkeissä on matalat laatikot, toisessa peräpenkissä syvä säilytystila. Styyrpuurin puoleisessa peräpenkissä on tilaa kahdelle kaasupullolle. Käsin laskettavan uimatason takaa ❯❯

”IstuInkaukalo on jaettu kahtIa: matkustajat
ovat edessä, mIehIstö ajaa takaosasta.”
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avautuu pelastuslautan lokero. Keulassa on
hyvin tilava ankkuriboksi, jossa vakiona on
sähkökäyttöinen Lewmarin ankkurivinssi.
Tilava sisälTä

Moodyn oleskelutiloissa on reilu seisomakorkeus ja tilaa on väljästi kuudelle hengelle.
Hanse-veistämön tapaan vaihtoehtoisia pohjaratkaisuja on runsaasti, mieleisensä sisustuksen
voi koota palasista kuin IKEA:n keittiön ikään.
Testiveneen tilaratkaisu oli käytännöllinen:
kaksi peräkajuuttaa ja keulassa suuri omistajan
kajuutta. Toinen peräkajuutta vakiona olevan
säilytystilan paikalle maksaa 2 780 euroa lisää,
mutta testiryhmän mielestä se kuuluu 12-metriseen matkapurteen. Keulakajuutan yhteyteen
voi hankkia vessan 3 450 eurolla, mutta silloin
toinen suurista vaatekaapeista katoaa.
Salongissa on U-sohva ja kiinteä pöytä, jonka
ääreen mahtuu viisi ruokailijaa. Pöydän jalassa
on kaappi ja vetolaatikoita. Vastakkaisella puolella on kaksi mukavaa istuinta ja karttalaatikolla varustettu lipasto.
Pentteri on hyvin varusteltu. Kolmiliekkisen
uunilieden edessä on tukeva suojakaari, jollaista
ei ole saman yrityksen valmistamissa Hansepursissa. Yhteistä molempien mallistojen penttereissä on, että niissä on ylhäältä täytettävät
kylmiöt, joissa on myös sivuovi. Työtasoja on
riittävästi, koska lieden päälle voi kääntää lisätason. Ne ovat lujaa, mutta raskasta Coriania.
Pentterin kohdalla on avattava sivuikkuna.
Toiletti sisäänkäynnin vieressä on varustettu taitto-ovella suljettavalla suihkutilalla.
Pukeutumaan wc:ssä mahtuu hyvin, mutta
suihkukoppiin saisi lisätä ripustintangon sadevaatteille.
Peräkajuutoissa on tilavat eteiset, joissa
penkki helpottaa pukeutumista. Kummassakin
kajuutassa on vaatekaappi ja vuoteen jalkopäässä
avattava ikkuna. Styyrpuurin kajuutan vuode on
yli 20 cm leveämpi kuin vastakkaisessa kajuutassa, koska välilaipio ei ole keskellä venettä.
Omistajan kajuutan vuode on todella suuri,
samoin kaksi vaatekaappia. Vuoteen alla on säilytystilaa, mutta myös vesitankki. Sivupenkeille
ei aikuinen mahdu istumaan vuoteen ulos pistävän reunan takia. Selkeä suunnitteluvirhe.
Moodyssa on monta kehuttavaa yksityiskohtaa. Kaapinovien rottinkipeilit korostavat
klassista tunnelmaa ja toimivat tuuletusaukkoina, salongin katossa on hyvä kaide ja tiskipöydässä on kahva. Sohvien päädyissä on
säilytyslaatikot, karttapöydän yläpuolella on
saranoitu paneeli plotterille tai tietokoneen
näytölle. Vuoteissa on vakiona paksut ja tukevat Tempur-patjat.

1

lujiTemuovia ja balsaa

Moodyn runko ja kansi valmistetaan kerrosrakenteena, jossa ytimenä on balsa. Samalla ❯❯
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Moody AC 41 on tuulta sietävä
ja rauhallisesti käyttäytyvä
matkapursi, jossa itsejalustuva
fokka takaa purjehduksen helppouden. Genuaa tai ankkuritelineeseen kiinnitettävää code 0
-sivutuulipurjetta voi myös
käyttää, mutta saaristoväylille
ST-fokka on luonteva ratkaisu.

1. Salongissa on helppo liikkua,
sillä katossa ja ikkunoiden alla on
kaiteet ja tiskipöydässä hyvä kahva. Tuuletus tapahtuu avattavien
ikkunoiden ja kattoluukun kautta,
mutta salongin katossa on myös
kaksi venttiiliä.

2

4

5

2.Omistajan kajuutta keulassa on
kiitettävän suuri. Laitojen siisti
vuoraus on osaksi puuta, osaksi
rimalaminaattia.
3. Peräkajuutoissa on hyvät
eteiset, penkit sekä kaapit.
Styyrpuurin vuoteen alla on polttoainetankki, paapuurin vuoteen
alla lämminvesivaraaja sekä
säilytystilaa.

3

4. Pentteri on hyvin varustettu ja
lieden edessä onsuojatanko.
Työtasot ovat Coriania.
5. Toiletissa on erillinen suihkutila,
muttei tankoa sadevaatteille.
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mittapiirokset: joppe kirsikka-aho
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todelliseN tuuleN Nopeudet, Millä purret
kAllistuvAt 10 jA 20 AstettA.

Moodyn reivikynnys ylittyy vasta 9–10
m/s tuulessa, jolloin isopurjeen pintaalaa on yltyvän kallistuman takia syytä
alkaa pienentää.
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KoVA TUULI

KEVyT JA KESKITUULI
purjepinta/
märkäpinta
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Hyvän alkuvakavuuden ja kohtuullisen
purjealan ansiosta Moodyn jäykkyys on
tämän joukon paras. ST-fokalla varustettuna sen purjepinta-ala on 20 neliötä pienempi kuin genualla purjehtivan
Finngulfin.

Moodyn alkuvakavuus on yhtä hyvä kuin
Hansen ja Bavarian. Ne kaikki ovat vesilinjan kohdalta leveämpiä kuin muut vertailuveneet. Maestro ja Finngulf ovat joukon
kapeimmat, mutta samalla sporttisimmat
purret.

Bavaria 40 vision
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nopea luovilla 

oikeAlle sijoittuvA veNe luovii jäykkyyteNsä ANsiostA hyviN, korkeAlle sijoittuvA oN NopeA AvotuulellA.

Mitä yleMpäNä veNe kAAviossA oN, sitä
NopeAMpi se oN kevyessä tuulessA. Mitä
kAueMpANA veNe oN oikeAllA, sitä NopeAMpi se oN keskituulellA.

Kovan tuulen ennuste on Moodylle suotuinen. Hyvä tuulensietokyky vauhdittaa
luovilla ja avotuulella pitkä vesilinja takaa reilun runkonopeuden.

Kevyessä tuulessa raskas Moody kärsii
vaatimattomasta purjealasta ja jää ennusteen mukaan peräpään valvojaksi.
Keulaan voi toki vaihtaa genuan, mutta
luontaisesti venettä purjehditaan itsejalustuvalla fokalla.

Käyntinopeus/rpm

7,1
8,0

2400
2800

Vene: Moody AC Moottori: Volvo Penta D2-40 Potkuri: 3-lapainen taittolapa
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100

Nopeus/solmua

57

Peräkajuutta
59,5
72,8
74,4

177

Salonki
55,4
69,6
71,8

123

Avotila
52,3
65,6
66,8

143

Tyhjäkäynti
Matkanopeus
Täysi kaasu

216

MELU dB (a)

kun ydin lisää rakenteen jäykkyyttä, se on
hyvä lämmöneriste ja ehkäisee kosteuden
tiivistymistä. Laminaatin pintakerroksessa
käytetään vinyylihartsia antamassa osmoosisuojaa.
Vesilinjan alapuolelta runko on tavanomaista umpilaminaattia. Pohja on tuettu
vahvalla palkistolla ja köli on kiinni seitsemällä 42 mm teräspultilla. Niistä neljä on
asennettu pareittain ja aluslevyinä käytetään suuria teräslevyjä. Rakenne vaikuttaa
hyvin tukevalta. Pilssikaivoa ei ole.
Laipiot on molemmin puolin laminoitu
runkoon ja kanteen, mikä lisää rakenteen
kiertojäykkyyttä. Kannen ja rungon liitos on
tehty liimaamalla ja pulttaamalla. Rustien
vetotangot on kiinnitetty runkoa tukeviin
kehyskaariin.
Moodyssa on tavanomainen L-köli,
jonka painolastiosa on lyijyä. Peräsinakseli
on alumiinia ja ripustettu itsesuuntaaviin
neulalaakereihin.
Testiveneessä oli mattalakattu tiikkisisustus, joka maksaa 6 000 euroa.
Vakioveneen laipiot ja kalusteet tehdään
mahongista ja kiiltolakataan. Kaikkiaan viimeistelytaso on hyvä, materiaalivahvuuksissa ei ole säästetty, eivätkä paikat natise
tai kitise purjehduksen aikana.

Kaksi vaihtoehtoa
Moody AC 41
Pituus m
12,70
Leveys m
4,00
Syväys m
2,00
Uppouma kg
9 800
Isopurje m²
44,0
Genua m²
48,5
Fokka m²
33,0
Spin./genkr. m²
110,0
Suunnittelija
Dixon Yacht Design/Watervision

Finngulf 41

FinngulF 41

BAvAriA 40 vision

12,50
3,86
2,00
8 000
49,4
57,0
38,9
117,0
Stråhlmann Yacht Design

11,99
3,99
1,75
8 200
51,3
47,5
33,7
104,0
J & J Design

Bavaria 40 Vision

Arvostelu
Moody AC 41
Tukeva ja rauhallinen matkapursi vetoaa varmasti nostalgiaan taipuviin purjehtijoihin. Tilaa on riittävästi sekä ulkona että sisällä, eikä hintakaan vaikuta ylipääsemättömältä suhteutettuna pitkään vakiovarusteluetteloon.
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