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HILJAISUUDEN 
LUKSUSTA

LINSSEN DUTCH STURDY 310

Veneen ulkoinen 
olemus eroaa 
totutusta. Mieleen 
tulevat Keski-
Euroopan joki- ja 
asuntoveneet.



A
urinko paistaa lämpi-
mästi Saimaalla. Vene 
kulkee tasaisesti kevy-
essä sivuvastaisessa 
tuulessa 5,5 solmun 
matkavauhtia. Yläoh-
jaamossa voi nauttia 
maisemasta kaikessa 
rauhassa. Alla on yh-
deksän tonnia teräs-

venettä ja hiljaisuuden rikkovat ainoas-
taan laineiden liplatus ja lintujen laulu.

Perinteisen hollantilaisen teräsvene-
veistämön Linssen Yachtsin uusin malli 
Linssen Dutch Sturdy 310 on yhdistel-
mä matkaveneilyä, laadukasta asumista 
ja ympäristöystävällistä helppoutta. Si-
sävesille ja kanaville suunniteltu mat-
kavene tarjoaa purjeveneen äänimaa-
ilman laadukkaassa kaksiossa.

AINUTLAATUINEN TEKNIIKKA
Dutch Sturdyn potkureita pyörittää 11 ki-
lowatin Canton-sähkömoottori (IE3 pre-
mium efficiency). Veneen kaikki toimin-
not moottorista ilmastointiin toimivat 
sähköllä, jota tuottaa 17,5 kilowatin Cum-
mins Onan -dieselgeneraattori. Dutch 

Sturdy ei siis ole täysin sähkövene vaan 
hybridi. Generaattorin kulutus ajossa on 
noin kolme litraa tunnissa ja dieseliä ku-
luu meripeninkulmaa kohti 5,5 solmun 
nopeudella hieman yli 0,5 litraa.

Veneessä on neljä 170 ampeeritun-
nin AGM-akkua (Victron Energy), joita 
satamissa voi ladata myös maasähköllä. 

Lippcon System (Linssen Integrated 
Propulsion and Power Configuration) 
on Linssenin kehittämä ja patentoima 
ohjausjärjestelmä, jossa veneen viittä 
potkuria käytetään samanaikaisesti oh-
jaussauvalla. Se tekee rantautumisesta 
ja rannasta irtautumisesta helppoa ja 
vaivatonta. Ohjaussauvaa liikuttamalla 
vene kulkee haluttuun suuntaan. Venet-
tä voidaan pyörittää keskipisteensä ym-
päri ahtaissakin paikoissa. Raskas teräs-
vene pysyy tyhjäkäynnillä paikallaan ja 
ohjaussauvan avulla vene asettuu halut-
tuun paikkaan pienillä ranneliikkeillä.

Sähkömoottori liikuttaa venettä ta-
saisesti 5,5 solmun matkavauhtia, eikä 
pieni aallokko ja vastatuuli aiheuta yli-
määräistä heiluntaa tai vauhdin puto-
amista. Ohjaus toimii herkästi ja vene 
on helppo pitää suunnassa jykevyyten-

Venesää

Tuuli: 
2–3 m/s

Lämpötila: 
26°C

Aallonkorkeus: 
0,20 m

Paikka 
Savonlinna 
68°52,2’N 
28°53,2’E

ENSIMMÄINEN MAAILMALLE MYYTY SÄHKÖKÄYTTÖINEN LINSSEN DUTCH 
STURDY 310 LÖYTYY SAVONLINNASTA. VUOKRAVENEKÄYTTÖÖN SUUNNITELTUA 
MALLIA ON SUOMEN LISÄKSI MYYTY RANSKAAN 12 ALUKSEN LAIVUE.
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LINSSEN DUTCH STURDY 310

sä ansiosta. Ohjatessa tuntee kuljetta-
vansa isompaakin venettä. Erikoiseksi 
tilanteen tekee vain taustalta puuttuva 
moottorin murina. 

Lisävarusteena saatava automaatti-
ohjaus helpottaa ohjailua entisestään. 
Pienen nyrkin kokoinen kauko-ohjain 
kulkee kätevästi vaikka kipparin kau-
lassa ja suunnan muuttaminen tapah-
tuu nappia painamalla. 

Navakampi tuuli ja korkeampi aal-
lokko pudottavat matkavauhtia 0,5–1 
solmun verran. Etukannen avotila ei 
silloin ole paras mahdollinen tila oles-
keluun. Matalalla, lähellä vedenpintaa 
oleva avotila päästää pärskeet sisään 
pienessäkin aallokossa.

MUKAUTUVAT TILAT 
Linssen on panostanut veneessä ole-
misen laadukkuuteen, viihtyvyyteen ja 
helppoon muokattavuuteen. Sisätilat 
muovautuvat yö- ja päiväkäyttöön no-
peasti. Vene on varustettu kahdella eril-
lisellä hytillä, jotka ovat muutettavissa 
helposti parivuoteellisiksi makuutiloiksi. 
Molemmista hyteistä on pääsy omalle 
aurinkoterassille. Sisätilat on helposti 
jaettavissa omiksi osastoikseen äänieris-
tetyillä liukuovilla. Osastojen välitilaan 
jäävät suihku ja erillinen wc. Vene on 

nukkumatiloiltaan suunniteltu neljälle.
Hyvin varusteltu pentteri sijaitsee pe-

räosan salongissa. Varustelu on kattava 
ja säilytystilaa on paljon. Jääkaappi, uu-
ni ja induktioliesi ovat kaikki hyvin kä-
den ulottuvilla ja laskutilaa keittiössä on 
riittävästi. Keittiön käyttö myös matkan 
aikana on mukavaa, sillä Dutch Sturdyn 
eteneminen on vakaata ja tasaista.

Isot ikkunat tuovat sisätiloihin run-
saasti luonnonvaloa ja järvimaisema vyö-

ryy sisälle saakka. Paksuilla verhoilla sisä-
tilat saadaan hämäräksi keskellä kesääkin. 
Seisomakorkeutta riittää, 1,90 m pitkän 
henkilön ei tarvitse kyyristellä missään 
kohdin, ei edes suihkussa tai wc:ssä. 

Yläkannella on kuudelle ihmiselle 
runsaasti tilaa oleskeluun ja vaikka gril-
laamiseen. Noin kolmen metrin korke-
udessa pääsee nauttimaan maisemista 
hienosta perspektiivistä. Yläkansi on 
kätevästi muunneltavissa esimerkiksi 
aurinkokanneksi aurinkotuolien avulla. 
Illan tunteina ja varsinkin lasten kanssa 
on yläkannella oltava varovainen mata-
lien kaiteiden takia. 

Veneen peräosassa sijaitseva uima-
taso on tukeva ja riittävän syvä, jotta 
uimaan meno tapahtuu ilman jatkuvaa 
tasapainoilua. Uimaportaat taittuvat 
kätevästi tason alle ja niiden syväys on 
riittävä, jotta vedestä nousu tapahtuu 
ketterästi. Uimatason yhteydessä on 
myös suihku.

Ulko-ohjaamon sijainti on optimaa-
linen. Se ei ole liian takana, vaan ohjaa-
mon penkiltä näkee helposti veneen ko-
ko keulan ja näkyvyys on kauttaaltaan 
laaja. Yläohjaamon penkille mahtuu 
kaksi aikuista istumaan vierekkäin tai 
vastaavasti neljä selät vastakkain. Ohja-
uspulpetin ja penkin vieressä on reilusti 

”Linssen on  
panostanut  
veneessä olemisen  
laadukkuuteen.”

1. Keulan 
ulkoterassilla 
päivää paistattelee 
mukavasti kolme 
aikuista. Matkan 
aikana ulkoterassi 
voi olla altis rois-
keille.

2. Ulko-ohjaamo: 
Ulko-ohjaamosta 
on hyvä näkyvyys 
joka suuntaan ja 
ohjaamon suo-
jaksi on helposti 
asennettavissa 
aurinkokate.

3. Sisäohjaamosta 
on hyvä näkyvyys 
isojen, avattavien 
ikkunoiden ansi-
osta.

4. Pentterissä riit-
tää luonnonvaloa 
isojen ikkunoiden 
ansiosta. Kaikki 
tarpeellinen on 
hyvin käden ulot-
tuvilla. 

5. Sisätilat päi-
väkäytössä ovat 
selkeät ja tilavat. 
Välitilassa sijaitsee 
ilmastointi/lämmi-
tyslaite.

6. Veneen pää-
moottori Cantonin 
11 kW sähkö-
moottori ei ole 
paljoa pölynimuria 
suurempi.

7. Perän ulko-
terassin kate 
tarjoaa hyvin 
suojaa auringolta. 
Ulkoterassilta 
on helppo käynti 
uimatasolle.  

1

3

LINSSEN DUTCH STURDY 310
 ∂ Kokonaispituus 10,20 m,  

runkopituus 9,50 m, leveys 3,18 m, 
syväys 1,00 m, paino 9 000 kg,  

suurin teho 11 kW/400 V, pa-säiliö 
310 l, vesisäiliö 500 l, septisäiliö 

125 l, harmaavesisäiliö 125 l. 

 ∂ Valmistaja Linssen Yachts,  
Holland, linssenyachts.com,  

valmistusmaa Hollanti

 ∂ Maahantuonti ja myynti Proficon 
Marine, Espoo, proficonmarine.com
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liikkumatilaa, ja pöydälle on helppo si-
joittaa tarvittavat kartat ja kiikarit.

Sisäohjaamosta ajamista helpot-
tavat isot ikkunat ja erittäin hyvä nä-
kyvyys. Siirryttäessä yläohjaamosta 
alaohjaamoon, huomaa pudonneensa 
vedenpinnan tasolle ja perspektiivi on 
täysin erilainen. Polttavan kuumalla 
aurinkoisella säällä ilmastoitu, suojas-
sa auringolta oleva sisäohjaamo on var-
masti haluttu paikka. 

Matalan syväyksen (1 m) ansiosta 
rantautuminen luonnonsatamiin on 
helppoa. Veneestä rantaan nousu ta-
pahtuu kuitenkin helpoiten peräosasta 
uimatason kautta. Luonnonsatamassa 
tai laiturissa keulakiinnityksessä täytyy 
keulassa harrastaa pientä kiipeämistä.

Ankkurointi on helppoa sähköisen 
ankkurivinssin avulla. Uimatason ta-
kareunaan sijoitetun ankkurin laskee 
nopeasti alas nappia painamalla ja se 
myös nousee ylös kevyesti ilman lihas-
voimaa. Dutch Sturdyn helppo käsitel-
tävyys mahdollistaa veneen käyttämi-
sen myös yksin, eikä rantautumiseen 
tarvita miehistöä. 
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