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Matkamaisempi
SARGO ON UUDISTANUT SUOSITTUA 31:STÄ. MERITITTÄVIN MUUTOS ON
VAIHTOEHTOINEN AFT DOOR -TILARATKAISU, JOKA MUUTTAA VTruNTÄ

ENEMMÄN KUIN ENNAKKOON OSAISI ODOTTAA.
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Sar o 31 Ex lorer Aft Door
Uusi titaratkaisuvaihtoehto on piilotettu Iisävarustelistatte. Varustekoodi
DE31:n nimike on "Takaovi & XL pent-

teri". Lähes 14 000 euron hintainen
ruksi Iistaan taittaakin sitten käytånnössä koko ohjaushytin ja taka -avoti[an

titaratkaisun uusiksi ja muuttaa veneen
luonnetta yttättävän patjon.

PARASTA

styyrpuurin [aitaan. Sen ansiosta titaa
riittää suurelte L-sohvalte ja pöydätte.

+ Matka-alossa mukava
+ Turvalliset ja helppokulkuiset kannet
+ Runsas pentterivarustus

Kunnon pehmusteet parantaisivat
uIkosohvien istumamukavuutta.
Ohjaushytin paapuurin [aidan vattaa
uudessa versiossa pitkittäin asemoitu
L-sohva. Sen etupäädyssä on nippa

PARANNETTAVAA

-

Jyrkät portaat etukajuuttaan
Ahdas etukajuutan aula

Vanhatla paikattaan pysyy vain
ohjaamo, mutta sekin vaihtuu yhden
eti kipparin istuttavaksi. Pentteri muuttaa ohjaushytin paa-

puurin puolen etunurkasta ohjaamon taakse styyrpuurin
taidatte pitkittäin. Samatta sen koko ja käytettävyys paranee oteettisesti.
Takaovi parantaa huomattavasti sekä kutkuyhteyksiä että
olesketumahdottisuuksia. Takaoven vieressä oteva takaikkunakin on avattava, joten avotilan ja sisäsatongin vätittä on
seurusteluyhteys. Evästarjoitu pentteristä avoti la n pöytäryh mään sotjuu oteettisesti entistä hetpommin.

Myös avotitan otesketumahdo[tisuudet ovat parantuneet, sit[ä uimatasotle johtava portti on siirtynyt keskettä

nappa kahden istuttava kartturin penkki,

jonka setkänojan voi kääntää eteen, jo[toin penkki tiittyy kiinteäksi osaksi sohvaa täydentäen sen U-kirjaimen muotoon. Hyvä kokonaisuus sekä matkustamista että etenkin otesketua ajatetten.
Ohjaushytin a[[a olevaan keskiveneen makuukajuuttaan
kutjetaan takaoviversiossa L- sohvan taka påädystå. Sohva n
istuinosa nousee ylös patjastaen kajuuttaan johtavan portaikon. Se on metko jyrkkä, mutta kuitenkin suhteeltisen tilava.
Ohjaushytin utkoseinässä oteva iso ikkuna antaa kajuuttaan
setvästi aiempaa enemmän luonnonvatoa.

Itse kajuutta ja etenkin vuode yttättää titavuudetlaan.
Parivuode on kotikokoa eti mitoittaan 200 x 160 cm. elkä
kattokaan tunnu otevan vuoteelta maatessa [iian matatatla.

l. Takaovi ja avattava takaikkuna
luovat sisäsalongin
pentterin sekä
takakannen olesketutitan vätitte

,ja

aivan uudenlaisen
yhteyden.

2. Pentterissä on
vähintäänkin kohtuu[tisesti kaappi- ja
laskutilaa. Aft Door
-version 65-[itrainen
jääkaappi on l5
litraa vakiomaltia
suurempi ja kotmiliekkisessä [iedessä
on yksi paistoala
enemmän. Uuni on

vakiovaruste, mikä
on 30-jalkaisissa
moottoriveneissä
nykyisin harvinaista.
3. Kulkukannet
ovat kauttaaltaan
yhdessä tasossa, ja

siten äärimmäisen
turva.ltiset ja helpot
kulkea. Hytin seinässä alhaalla näkyy
keskikajuuttaan
valoa antava tum-

mennettu ikkuna,
4. Sisäsatonki ja
tilava pentteri muo-

tÅ

dostavat etenkin

äytyy heti atkuun tunnustaa, että kymmenisen vuotta sitten esitetty Minor 31 oti aikanaan yksi suosikkivenelståni. Se on sen verran
jykevä, tukeva, tu rvat[inen, taadukkaan oloinen,
tilava, mukava ja meriketpoinen, ettei ihan heti

paremmasta vätiä.
Mattivuodette 2015 Minorista tuti Sargo ja samatta 31
uudistui. Hyvå tuti monin tavoin vietä paremmaksi. Sargo[a on taito jatostaa mattejaan pienittä viitauksitta ja sitä
hyödynnetään jälteen.
Runkoon on tehty vain pieniä muutoksia, tähinnä nousutistojen muotoituun ja mitoitukseen. Niiden tarkoituksena on entisestään pehmentää kulkua aattokossa. ltman
uuden ja vanhan maltin perättäistä vertaitevaa koeajoa on
mahdotonta sanoa onko tavoitteessa onnistuttu.
Jo alkuperäinen 31 oti metkoinen aaltokon atteen tasoittava taikamatto, etenkin suoraa [injaa myötä- taivasta-aa[lokkoon ajettaessa. Uusi 31 tuntuu vähintäån yhtä hyvättä.
Toisaatta jåtjettä on myös taipumus nousevien aattojen tärskähtelyyn patteita vasten, kun suunta on sivuvastaiseen tai
kaarros suuntautuu vasta-aattoon.
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O Uudistunut Sargo
31 on mukava

kulkuvä[ine, jonka
meriuskottavuus on
kovaa luokkåa.

Muutoin ajettavuus on matliketpoista. Vene reagoi kerkeästi sekä ohjaustiikkeisiin että trimmaamiseen ja pitää
hyvin suuntansa. Sargo 31 on loistava kumppani matkaja yhteysajoon.
Yksi mukavuustekijä on hitjaisuus. Diesetsisäperämoottorin käynnistymisen ja käynnin toki huomaa, mutta 20-30
solmun matkanopeuksilla meno on herraskaisen hitjaista
äänenpaineen jäädessä 74-75 desibelin tasotle. Se tosin
edettyttää reitun 3 000 euron investointia tisävarustetistatta
töytyvään rungon uretaanivaahdotukseen.
Koeajoyksi tön moottori na on 370 - hevosvoimainen versio Votvo Pentan D6:sta, eikä melutaso oleetlisesti muutu
vaikka vatinta kohdistuisi 330- tai 400-hevosvoimaiseen
versioon. Kokeittutta konevaihtoehdotta huippunopeus
nousi 34 solmuun ja tatoudettisimmaksi [iukunopeusalueeksi muodoslui 24-29 sotmun atue, jottoin kututus asettui 1,9 titraan meripeninkutmatta. Paikka vaihtuu siis kohtuutIisen ripeåsti ja tatoudettisesti.
Utko- ja sisätitoittaan uudistettu 31 on vakioasussaan
tyystin ennatlaan. Utkotitojen erinomaisuus on kauttaattaan
portaattomat kutkukannet ja tilava taka-avotita.

Ä

oleskelukäytössä
etevän kokonaisuuden.
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Explorer Aft Door
TEKNISET TIEDOT

/

Piluus:

l.

Keskikajuutassa
on täysimittainen
parivuode, eikä
kattokaan ole turhan
matalalla. Keulahytin tavoin myös
keskihytin viihtyisyyttä voisi parantaa
runsaammalla
verhoitulla. Paljasta
lujitemuovipintaa on
paljon.

LeveYs:

3,30 m
1,05 m

19,5'

Polttoainesäiliö:

500 t

Vesisäi1iö:

r20 t

CE-luokitus:

Makuupaikkoja:

4+ I kpt

Moottorityyppi:
Koeajomoottori:
Huippunopeus:

Kututus @ 25 kn:
Melutaso @ 25 kn:
Valmistaja:

mukana
tuteva

tilaratkaisu
tekee Sargo

3l:stä entista

B

l2 henk.

HINNAT JA VARUSTEET

Takaoven

80t

Kantavuus:

Tehoalue:

EXPLORER AFT DOOR

5 100 kg

Pohjakulma:

Septisåitiö:

3I

9,96 m

Syväys:

hino:

2. Keskikajuutan
sisäänkäynti paljastuu taittamalla kansisalongin sohvan
takapääty ylös. Kaiteeseen kiinnittyvän
pukeutumisiakkaran
voi siirtää myös
pentterin kaiteeseen, jolloin se lisää
salongin pöydän
ääressä olevia istumapaikkoja tai toimii
kokkausjakkarana.

SARGO

paremman
matkaveneen

(330 hv VP D6-330DPH)

266 719 € 070 hv VP D6-370 OPH)
277 197

€.

(t$0 hv VP D6-400 DPH)

294 605 E (2 x225hv VP D4-225 DPH)
320 979 € (2 x 300 hv VP D4-300 DPH)

Explorer-malliversio:
l0 644 € (sis. mm. harmaan rungon, harmaat kulkukannet, mustat kaiteet
ja knaapit, harmaan kojetaudan, pähkinäpuusisustuksen, kaftotuukun ikkunat sekä sisätilojen lattiamatot la kahvojen nahkaverhoitun)

Aft Door -malliversio:
13 888 € (sis. mm. takaoven, suuremman pentterinja lieden, uunin, lepuutintelineen ja lepuuttimet sekä erilaisen ohjaushytin ja taka-avotilan titantkaisun)

Ajotielokone:

vakio (Votvo Penta EVC)
vakio (Votvo Penta EC)

kaukohallintalaite:

Sisäpeömoottori, dieseI

Keulapotkuri:

370 hv Volvo Penta D6-330 DPH

Ankkurivinssi,
keula/perä:

33,9 kn @ 3 550 r/min

Trimmitasot:

r/min

Automaattilrimmitl

74 dB(A) @ 2 800 r/min

Moottoritrimmiavustin:

Sarins Båtar 0y /rb, Kokkola

Karttaptotteri:

www.sargoboats.fi
Mvviä:

I

258 534

Pakettihinta 370

Sähköinen

33G-2 x 300 hv

1,9 l/mpk @ 2 800

hv:
hv:
Pakettihinta 400 hv:
Pakettihinta 450 hv:
Pakettihinta 600 hv:

Pakettihinta 330

Kaikuluotain:

Astrum Vene 0y, Salo, www.aslrum.fi

Tutka:

Vhf/Ais:

vakio
5 358 €/7 026 €

vakio
vakio (Mente Marin)
vakio (Votvo tunta PTA)
vakio (Garmin

l2')

atk. 590 € (Garmin)

3 016 € (Garmin)

I 2t5 € (Garmin)

Autopilotti:

4 269 € (Garmin)

Audiolaite:

I 213 € (Fusion)

Tv/dvd:

3. Keulakajuutta

Tuulilasinpyyhin:

on kohtuullisen

tilava ja ilmava,
vaikkei nykyaikaisen
kookkaita ikkunoita
olekaan, V-vuoteen
täytepatan paikalleen laittamisen
jälkeen kajuuttaa
ei jää käytännössä
lainkaan vapaata
lattiapinta-alaa.
4. 0hjaamon ergonomia on hyvä.

lähes suoraan
pykä[ää suuremmasta Sargo 33:sta.
Siinä missä S33
varustetaan yteensä

Keutakajuuttaan laskeudutaan vanhaan tapaan ohjaamon vieresså otevasta oviaukosta. Atas johtavat portaat

Kojelaudan kallis-

tuskulman säätö

kutkeminen vaativat ainakin isommitta ihmisitta harkiituja

parantaa ohjaamon

tiikkeitä.
Toitetti ja makuukajuutta ovat entiset[ään eti motemmat
ovat asia[[isen titavia ja toimivia, joskaan eivät mitään juhlavan kokoisia tukaateja.
Viimeistety ja työn jätki ovat Sargon tapaan korkeatuokkaista. Tämä ei tosin erityisesti pomppaa sitmitte, sittä yteisitme on tyytiseikkoja reitun 10 000 euron edestä korostavana Explorer-versionakin hittityn ktiininen.
Vakiovarustus sisättää muun muassa 12-tuumaisen Gar-

ja auttaa töytämään
mukavan ajoasennon sekä seisten
että istuen.

5. Käsivoimin
operoitava liukukattoluukku on
suuri multa liikkuu
onneksi suhteeltisen
kevyesti. Kattoluukun ikkunat, kuten
valtaosan muistakin
Explorer-somisteista, saa halutessaan yksittäisinä
lisävarusteina myös
vakioma[[iin.
6. 0hjaushytin

takaseinä vasten
oleva istuinlaalikko
on eristetty ja siihen
saa Iisävarusteena
kylmäkoneikon.
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takaovellinen tilaratkaisu on kopioitu

ovat jyrkät ja portaiden atapäässä oleva eteistita pieni. Vessan ja keutan makutrkajuutan ovien availu ja peremmä[[e

läpikuljettavuutta
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O Hyväksi havaittu

minin monitoiminäytön, keutapotkurin, defrosterin, automaattiset trimmitasot sekä vetotaitteen moottoritrimmiavustimen. Muista Sargoista tuttuun tapaan ohjauspyörän sijaan koko kojetaudan kaltistuskutmaa voi säätää, ja
manuaatisesti operoitava [iukukattotuukku on poikkeuksettisen kookas (I,2 x I,4 m\.
Käytännössä varustusta ruksataan kuitenkin rutkasti
tisää tisävarustetista[ta, oman mielen mukaan. Testiveneeseen oti vatittu Exptorer- ja takaovitisät hiukan yti 50 000
eurotta. Kokeitun perusteetla kokonaisuus tuntui siinä määrin hyvättä, ettei mitään tekisi mieti jättää pois. Sargoon on
hetppo kiintyä.

kahdelta mooltori[[a,
kulkee 531 liukkaasti ja tatoudetlisesti jo yhdellä.

vakio

Tuulilasinpesin:

972C

Hakuvalo:

vakio

Rantautumisvalot:
Kansi/lattiavalaistus:
Moottoritilan valaisin:
Kattoluukku:
Säädettävä veneistuin:
Säädettävä ohjauspyötä:

1431€

728en70C
317 €
vakio (käsik.)
vakio (l kpt, etäisyyssäätö, ytösnostettava
etureuna) Jousitettu veneistuin
vakio (katlidtuskutrna, koko kojelauta)

Låmmigslaite:

4 t9r €

llmastointilaite:

9169€

(4

kw)

Generaaltori:
Maasähkö:

2129e

Jääkaappi:

vakio

Lisäjääkaappi:

l

607€

Liesi:

vakio

Uuni:

Aft Door

Lämminvesijärjestelmä:
Suihku, sisUulko:
Vesi-wc ja septitankki:

vakio

I 269 €/853 €
vakio

Wc:n sähköhuuhtelu:

Ankannokka:
Keulaportaat:
Taka-avotilan penkit:

518 €
vakio

lstuinpehmusteet:

I 304€

Taka-avotilan pöytä:

I 5t0€

Taka-avotilan kate:

5 164 € (tujitemuovikatto ja kuomuseinät)

Uimatason pinnoite:

2

Kannen pinnoite:

Köliraula:
Eliönestomaalaus:
Rahti la luovutus:
TestivenE:

429 € (tiikki tai Flexiteek)

9 128 € ftikki tai Flexiteek)
vakio

2083€
2 400 € (Kemiössä)

328 890 €
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