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B
owrider-tyyppiset veneet ovat olleet 
viime vuosina vahvassa nosteessa. Kyse 
on monessa kokoluokassa Suomen myy-
dyimmästä moottorivenetyypistä. Osaltaan 
bowriderien suosion kasvu on tulosta löys-
tyneestä mallinimipolitiikasta. Moni valmis-
taja nimeää uutuutensa nykyisin bowri-

deriksi, vaikka aiemmin olisi viitattu ennemmin tuplapul-
pettivenetyyppiin.

Bellan mallistossa bowridereita on ollut jo pitkään. 
Ensimmäinen – ja kaiketi myös toistaiseksi suosituin – 
bowrider-Bella oli 512 Excel, jota valmistettiin vuosina 
1996–2008. Suosikkia pyrittiin korvaamaan jopa kolmella 
mallilla, 500, 530 ja 535 Exceleillä, mutta tulokset jäivät lai-
hemmiksi ja mallien elinkaari sen myötä lyhyeksi.

Bellan nykymallistossa on käynnissä reipas sukupolven 
vaihdos. Vuoden 2016 laivue on käytännössä paria poik-

Jan Sjölund

Bella 550 BR

 Bella luottaa 
lujitemuovirunkois
ten päiväretkivenei
den vetovoimaan. 
550 BR on ominai
suuksiltaan tasa
painoinen ja tilan
käytöltään etevä 
tulokas 5,5met
risten bowriderien 
luokkaan.

BELLAN MALLISTO NUORENEE SILMISSÄ. UUSILLA 
BOWRIDER-MALLEILLA HAETAAN MYYNTIIN VOLYYMIA.

ILOPILLERI

keusta lukuun ottamatta täysin uusi. Uudet Bella-mallit 
ovat syntyneet norjalaisen Espen Thorupin kynästä. Sama 
mies piirsi muutama vuosi sitten Bellan sisarmerkki Flippe-
rin mallistolle uuden identiteetin.

Bellan mallistossa uusille bowridereille on varattu volyy-
mimallien ruutu. Pelin avasi vuosi sitten esitelty 600 BR 
(Venemestari 2/15), ja mallivuosi 2017 tuo tullessaan 700 
BR:n. Kuluvan vuoden uutuudet ovat 500 BR ja 550 BR. Jäl-
kimmäiseen pureudutaan tässä, ja pienemmästä on ote-
taan maistiaiset heti perään.

ULKOA
Ulkoa uusi 550 BR on selkeästi ja tyylipuhtaasti bowri-
der-tyyppinen vene. Läpikuljettava tuulilasi on yhtenäinen 
ja kallistettu menevännäköiseen kulmaan. Alumiinikehykset 
on maalattu muodikkaasti mustiksi, mikä osaltaan saa tuu-
lilasin näyttämään matalammalta kuin se onkaan.
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Bella luottaa 
edelleen 

lujitemuoviin 
rungon ja 
kannen 

valmistus
materiaalina.

KOEAJOVENEEN AAKKOSET
A) Mikä vene?

Uuden Bella-mallisukupolven avokeulainen tuulilasivene eli bowrider.

B) Mihin käyttöön?

Nappivalinta päiväristeily- ja kohdeveneilyyn sekä vesileikkien veto-
veneeksi.

C) Mitä maksaa?

Pakettihinnat 30 000 euron hintaluokassa. 

Runko on keulan veden yläpuoliselta osalta nykyaikai-
sen pysty, mutta vesilinjassa keularanka taipuu kölilinjaksi 
perinteisen loivasti. Muiltakin vedenalaisilta osilta runko-
muotoa voi kuvailla kokolailla tavanomaiseksi. 

Kylkiä koristaa vakiovarusteena räväkkä teippaus, jossa 
toistuu avotilan verhoilujen ja yksityiskohtien tavoin uuden 
sukupolven Bellojen oranssi tunnusväri. Makukysymys, 
mutta ainakin värivalinta on piristävä ja nuorekkuutta hen-
kivä poikkeus massasta.

Rakenteiden osalta huomio kiinnittyy siihen, että valkoi-
sia lujitemuoviosia on korvattu siellä täällä harmailla muo-
vilevyillä. 550 BR:ssä muovilevyt toimivat esimerkiksi köysi/
ankkuriboksien yhden sivun seinäminä sekä apukuskin pul-
petissa olevan säilytystilan luukkuna.

Isossa kuvassa Bella luottaa edelleen lujitemuoviin run-
gon ja kannen valmistusmateriaalina, vaikka alumiinirunkoi-
sia kilpailijoita riittää 5–7 metrin kokoluokassa pilvin pimein. 

Ulkomuodon lisäksi myös tilaratkaisultaan 550 BR on 
varsin tyylipuhdas bowrider. Käytännössä se tarkoittaa sitä, 
että 550 BR on varsin kattavasti ja muuntelukykyisesti kalus-
tettu kyytiläisten veneessä viihtymistä ajatellen. Aihio on 
siis otollinen yhteys-, kohde- ja päiväristeilyveneilyä aja-
tellen. Harrastuksista 550 BR suosii ennemmin vesileikkejä 
ja auringonpalvontaa kuin kalastusta.

SISÄLTÄ
Bowrider-tyyppinimi juontaa juurensa penkein tai loikoilu-
mahdollisuuksin kalustetusta avoimesta keulatilasta. Muita 
eri aikoina bowrider-määritykseen liitettyjä piirteitä ovat esi-
merkiksi täysleveä, yhtenäinen tuulilasi ja ohjaamon kup-
pipenkit. 

Monesta, varsinkin pohjoismaisen venevalmistajan, 
nykybowriderista keulakalustus on kuitenkin lähes tyys-
tin kadonnut. Syynä lienee se, ettei keulassa ole kovin-
kaan mukava matkustaa, varsinkaan vähänkään kurjem-
massa kelissä. Veneen keinuessa ankkurissa kauniina kesä-
päivänä tilanne on kuitenkin toinen, ja tähän mielikuvaan 
Bella on tarttunut.

Siksi 550 BR:n keulassa on kaksi varsin mukavaa istuma-
paikkaa, jotka on höystetty vakiona paitsi istuinpehmusteilla 
myös selkänojapehmusteilla ja mukitelineillä. Jalat voi nos-
taa keulatuhdolle ja ottaa rennosti. 

Satunnaisen oleskelun lisäksi keula toimii läpikulkuti-
lana, eikä kalustus sitä heikennä. Sekä suoraan keulasta että 
sivuilta pääsee veneeseen kulkemaan vaivatta.

Taka-avotilan penkkiratkaisun osalta 5,5-metristen avo-
veneiden luokassa on tähän asti ollut vain vähän variaati-
oita. Tyypillisesti pulpettien takana on ohjaamon erillisis-
tuimet ja poikittain peräsohva. Bella on saanut sovitettua 
550 BR:ään yhtenäisen kulmasohvan, joka jatkuu perästä 
pitkittäin paapuurin laidalle.

Sohvan päädyssä on paapuurin laidalla apukuskin paikka. 
Se ei ole yhtä mukava tai tukeva kuin erillinen kuppi-istuin, 
mutta ajaa silti hyvin asiansa. Kulmasohva tuo sen sijaan 
paljon variaatioita varsinkin veneessä oleskelua ajatellen.

Muunneltavuus alkaa sohvan etupäästä, jossa apukus-
kin pulpetin säilytystilan luukku taittuu alas sohvan jatkoksi. 
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Sen päälle saa asetettua istuinpehmusteen ja apukuskin sel-
känojan siirrettyä sohvan päätyyn. Ratkaisun myötä paa-
puurin laidalla onkin peräti 2,1 metriä pitkä yhtenäinen 
sohva, jota jatkaa 1,5 metriä leveä poikittainen peräsohva. 
Näin mittavaa yhtenäistä sohvaryhmää ei tässä kokoluo-
kassa ole ennen tullut vastaan.

Sohva laajenee varsin näppärästi myös aurinkotasoksi: 
peräsohvan istuinpehmusteiden alta taitetaan esiin kansi, 
joka tuetaan kahdella irtojalalla. Päälle vakiovarusteisiin 
kuuluva patja ja mitoiltaan 1,5 x 0,9 metriä oleva aurin-
kopeti on valmis. Sen jatkeeksi jää sitten vielä 1,2 metrin 
pätkä paapuurin pitkittäistä sohvaa, joten vaikka aurin-
kotaso on pedattuna, ei kaikkia takaosan istumapaikkoja 
menetetä.

Säilytystiloja löytyy tuttuun tapaan peräsohvan alta ja 
pulpettien uumenista. Kompaktin kokoinen kannettava kyl-
mälaukku mahtuu paapuurin pulpetin sisään. Lisäksi turk-
kiluukun alla on tilava ruuma ja apukuskin penkin alla sekä 
molempien pulpettien päällä näppärät avolokerot pienem-
mille tarvikkeille. Kuomutalli ja kolme tilavaa köysi/ankku-
riboksia kuuluvat skandinaavisiin bowridereihin nykyisin 
melko itsestäänselvyyksinä. 

550 BR:n kuomutalli vaikuttaa riittävän tilavalta uuden-
kankealle kuomullekin, sillä kuomun sovittaminen piiloon 
ei vaadi fanaattista tietyin tavoin viikkaamista. Kuomun pys-
tytyksessä on aina oma hommansa, mihin toki tottumus 
tuo oman helpotuksensa. 

Avotilasta uimatasoille kulkemista helpottaa peräsohvan 
styyrpuurin reunalla oleva askelma, jolta on hyvä ponnistaa 
kuomutallin yli. Uimatasot ovat kookkaat, yhdessä tasossa, 
takareunasta sivuille avoimet ja melko korkealla vesirajasta, 
joten käynti laiturille on varsin sujuvaa. 

AJOSSA
Kipparin näkökulmasta 550 BR on pätevä peli. Ohjaamon 
ergonomia on pääpiirteittäin kunnossa, vaikka vähän kehi-
tettävääkin löytyy. Selkein kohde on plotterin sijoitus, joka 
jää penkillä istuessa turhan kauas. Plotterin (ja monitoimi-
mittarien) painikkeille yltääkseen joutuu kurottelemaan. 
Istuin on sen sijaan mainio ja muut hallintalaitteet sopi-
vasti käsillä. 

Penkin offshore-asento ei ole yhtä hyvä kuin vaikkapa 
”konsernisisar” Flippereissä, muttei ihan toivotonkaan. Kart-
taplotteri on tavanomaista enemmän kallistetussa kul-

1. Kartturin paikka 
ei ole normiasen
nossa kuppipenkin 
veroinen mutta ajaa 
asiansa. Harmaa 
muovilevy ei ole 
varsinaisesti pul
petin komistus eikä 
narunepparilukitus 
luukulle mitenkään 
erityisen käytännöl
linen lukitustapa. 
> Pulpettien sisällä 
on keulan penkkien 
alle jatkuvat kook
kaat säilytystilat. 

2. Aurinkotason 
lisäpatjat kuten 
myös keulatilan 
täydellinen pehmus
tesarja kuuluvat 
vakiovarustukseen.
> Aurinkopeti 
syntyy tavanomaista 
helpommin, sillä 
lisälevy on integroitu 
peräsohvan luukun 
kanteen. 

3. Korkeaselkän
ojallisella ja pitkällä 
istuinosalla varus
tetulla sohvalla on 
mukava istuskella. 
Sohvan paapuurin 
sivu venyy kuvan 
mukaisesti järjestel
tynä tässä kokoluo
kassa ainutlaatui
sesti jopa 2,1 metrin 
mittaiseksi.

4. Kovin paljoa 
selkeämmät ei 
tämän kokoluokan 
perämoottoriveneen 
uimatasot voi enää 
olla. 115hevos
voimainen Mercury 
tarjoaa 40 solmun 
huippunopeuden.

1.

3. 4.

2.



694|2016  VENEMESTARI VENEMESTARI  4|2016 

massa, joten sen silmäily on sujuvaa myös penkkiin noja-
ten tai seisten ajettaessa. 

Tuulilasi ja pulpettien väliovi antavat varsin hyvän viiman-
suojan istuen ajettaessa, mikä lisää huomattavasti veneily-
mukavuutta viileämmissä olosuhteissa. Näkyvyyskin on läh-
tökohtaisesti varsin esteetön, mutta tuulilasiin muodostuu 
jonkin verran heijastumia ja vääristymiä, eikä tuulilasinpyyh-
kijöitä ei saa edes lisävarusteena. Syynä on se, ettei tuuli-
lasi ole lasia vaan naarmuuntuvaa pleksiä.

Ajo-ominaisuuksiltaan Thorupin suunnittelemat veneet 
ovat pääsääntöisesti olleet varsin hyviä, eikä 550 BR tee poik-
keusta. Ajotuntuma on kevyen tarkka ja terävästi reagoiva, 
minkä ansiosta 550 BR pysyy mukavasti kipparin näpeissä.

Runko on omassa kokoluokassaan varsin vakaa, minkä 
ansiosta 550 BR ei noteeraa sivutuulta tai kuorman jakau-
tumista laidalle tai toiselle mitenkään erityisen huomatta-
vasti. Myös kallistuminen kaarroksissa on varsin maltillista 
ja luontevaa.

Koeajopäivän järvenselän pieni (alle 30 cm) mutta terävä 
aallokko tasoittui 550 BR:n alle mukavasti. Keula halkoo 
aaltoja hyvin, kunhan rungon kohtaamiskulma on säädetty 
moottoritrimmillä otolliseksi. Hakemalla, esimerkiksi keula 

liian ylöstrimmattuna vasta- tai sivuaallokkoon ajamalla, 
rungosta löytyy palteiden ja peräkulmien kohdalta lievää 
kulmikkuutta. 

Kokoluokka huomioiden ei 550 BR:n menestys jää kui-
tenkaan ajettavuudesta kiinni, sillä sen osalta kokonaisuu-
desta piirtyy vahvasti positiivissävytteinen. Hyvä ohjaustun-
tuma ja välitön reagointi ohjausliikkeisiin ja moottoritrim-
miin sekä perusmukava runko muodostavat onnistuneen 
lähtökohdan, jonka ansiosta 550 BR:lla selviää Suomen 
vesialueilla pitkälle. 

Varsinaiselle moitelistalle jää lähinnä ääritilanteissa eli 
nopeissa väistöliikkeissä ja vauhdikkaissa kaarroksissa kip-
saantuva hydrauliohjaus, josta tuntuu tehostus loppuvan 
kesken jo 115-hevosvoimaisen koneen kohdalla, vaikka sen 
tyyppihyväksyntä yltää 150-hevosvoimaan saakka.

Koeajoveneen 115-hevosvoimainen Mercury on 550 BR:n 
kolmesta moottorivaihtoehdosta tehokkain, muut tasot ovat 
80 ja 100. Suorituskykyä voi pitää vähintäänkin riittävänä, 
sillä kevyellä kuormalla huippunopeus nousi 40 solmuun.

Kahdeksan solmun kohdalle osuva liukukynnys ylittyy 
nopeasti ja keulaa liiemmin kohottamatta, ja vene asettuu 
luontevaan kulkuasentoon jo noin 14 solmun nopeudessa. 

5. Ajoasento istuen 
on hyvä ja penkki 
napakasti vartaloa 
tukeva. Plotteria 
joutuu istuessa 
kurottelemaan, 
mutta tavanomaista 
loivemman kallis
tuskulman ansiosta 
se on hyvin luet
tavissa myös 
korkeammasta 
ajoasennosta ajet
taessa.

6. Keulassa on pari 
mukavaa istuma
paikkaa ja hyvät 
kulkuyhteydet. 
Keulaköyden saa 
nopeasti ja helposti 
käyttöön avoimesta 
boksista.

7. Kuomu mahtuu 
säilytystilaansa lii
koja rehkimättäkin.

8. Molemmissa 
pulpeteissa on 
tuulilasin hyvässä 
suojassa näppärät 
pientavaralokerot. 

9. Lepuuttimille ei 
Bellassa ole Flip
perien kaltaista 
laitaan upotettua 
telinettä, vaan pel
kät laitaan ruuvatut 
kuminauhalenkit. 
Uimatasolle kulke
mista helpottaa hyvä 
askelma.

5.

8. 9.

6.

7.
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Mittausolosuhteet:
Teräspotkuri 18”, moottorin 
asennuskorkeus #1, kuorma 
noin 200 kg, aallokko < 15 cm

HUIPPUNOPEUS
39,9 kn @ 5 950 r/min
1,0 l/mpk (41,5 l/h)
85 dB(A)

LIUKUKYNNYS
8,1 kn @ 2 500 r/min
1,1 l/mpk (8,7 l/h)
72 dB(A)

19,2 kn @ 3 500 r/min
0,7 l/mpk (13,1 l/h)
78 dB(A)

4,9 kn @ 1 500 r/min
0,7 l/mpk (3,6 l/h)
64 dB(A)

2,5 kn @ 700 r/min
0,6 l/mpk (1,4 l/h)
55 dB(A)

32,4 kn @ 5 000 r/min
0,8 l/mpk (26,2 l/h)
83 dB(A) 

MATKANOPEUSALUE

UPPOUMANOPEUSALUE

TALOUDELLISIN
LIUKUNOPEUS
25,0 kn @ 4 100 r/min
0,7 l/mpk (17,5 l/h)
79 dB(A)

40 kn

30 kn

20 kn

10 kn

0 kn

SUORITUSKYKY JA KULUTUS JA ÄÄNITASO

Bella 550 BR + 115 hv Mercury F115 L EFI

NO
PE

US

VAKIO- JA LISÄVARUSTEET
Ajotietokone: vakio (Mercury)

Hydrauliohjaus: vakio (BayStar)

Trimmitasot: 1 410 €

Tuulilasinpyyhin, sp/pp: –/–

Pilssipumppu: vakio, käsik.

Virtapistoke: vakio, 2 kpl

Säädettävä veneistuin: vakio, 1 kpl, 3 toimintoa

Säädettävä ohjauspyörä: –

Karttaplotteri: 1 230 € (Garmin 721sx)

Väliovi: vakio

Ajokuomu: vakio

Kuomutalli: vakio

Satamapeite, etu/taka: 290/500 €

Istuinpehmustesarja: vakio

Aurinkotaso: vakio

Pöytä: 410 €

Avotilan valaistus: –

Avotilan turkkipinnoitus: 1 410 €, harmaa laminaatti

Kylmälaukku: 990 €

Audiolaite: 1 160 € (radio/bt-soitin)

Vesihiihtokoukku: 470 €, tanko

Säilytystilojen lukot: –

Kiinnittymisvarusteet: –

Erikoisrunkoväri: –

Eliönestomaalaus: 780 €

TEKNISET TIEDOT
Kokonaispituus: 5,53 m

Leveys: 2,15 m

Syväys: 0,40 m

Paino: 650 kg (ilman moottoria) 

Pohjakulma: xx°

Polttoainesäiliö: 105 l

CEluokitus: C/Rannikko

Kantavuus: 7 henkilöä

Tehoalue: 80–115 hv

Moottorityyppi: Perämoottori, pitkä riki (L)

Valmistusmateriaali: Lujitemuovi

Valmistaja: Bella-Veneet Oy, Kuopio www.bellaboats.fi

BELLA 550 BR

MOOTTORIVAIHTOEHDOT JA HINNAT
Hinta ilman moottoria 18 900 €

80 hv Mercury F80 L EFI 28 390 €

100 hv Mercury F100 L EFI 29 390 €

115 hv Mercury F115 L EFI 30 390 €
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AMT 190 BR
Hinta: 21 900 € (ilman moottoria)

31 990 € (100 hv Honda BF100)

Pituus x leveys: 5,60 x 2,25 m

Paino: 700 kg

Tehoalue: 80–115 hv

CEluokitus: C/7 henk.

Venemestarissa: -

FINNMASTER 55 BR
Hinta: 20 200 € (ilman moottoria)

30 590 € (100 hv Yamaha F100)

Pituus x leveys: 5,50 x 2,25 m

Paino: 650 kg

Tehoalue: 60–100 hv

CEluokitus: C/6 henk.

Venemestarissa: 6/13 (ajettu)

YAMARIN 56 BR
Hinta: 18 850 € (ilman moottoria)

29 240 € (100 hv Yamaha F100)

Pituus x leveys: 5,67 x 2,25 m

Paino: 670 kg

Tehoalue: 80–115 hv

CEluokitus: C/6 henk.

Venemestarissa: 6/14 (ajettu)

BELLA 550 BR
Hinta: 18 900 € (ilman moottoria)

23 390 € (100 hv Mercury F100)

Pituus x leveys: 5,53 x 2,15 m

Paino: 650 kg 

Tehoalue: 80–115 hv

CEluokitus: C/7 henk.

Venemestarissa: 12/15 (koeajo)

PARASTA

+ Tehokas tilankäyttö
+ Sohvan muunneltavuus
+ Vakaa ajettavuus
+ Nuorekas yleisilme 

PARANNETTAVAA

- Tuulilasinpyyhkimiä ei saatavilla
- Ei lukollisia säilytystiloja
- Paikoin halpa näppituntuma

Taloudellisin liukunopeus löytyy tavanomaiseen 
tapaan 20 solmun tuntumasta, jolloin bensaa palaa 
0,7 litraa meripeninkulmalla. 0,8 litralla meripe-
ninkulma taittuu jo varsin laajalla, 14–32 solmun 
nopeusalueella. Kulutuslukemat ovat kohtuullisia, 
mutta koko- ja teholuokan terävin kärki on Bel-
la-Mercury-paketilta 1–2 desilitraa meripeninkul-
malla karussa.

Melutason osalta 550 BR on omassa viiteryh-
mässään numeroarvojen valossa hyvää keskita-
soa. Mercuryn äänimaailma on kuitenkin sävyltään 
miellyttävän pehmeää ja Bellan runkoäänet varsin 
etäisiä, mikä parantaa kokonaiskuvaa. Lievää taka-
pakkia tulee taas ainakin koeajetun esisarjan yksi-
lön ylimääräisistä nitinöistä ja natinoista, jotka tehdas on toi-
vottavasti saanut varsinaisista tuotantoveneistä eliminoitua.

MARKKINA-ASETELMA
Bella kuuluu niihin venemerkkeihin, jotka ovat viime vuosina 
pikemmin selviytyneet kuin saavuttaneet. Siinä selviytyessä 
brändimielikuva on heikentynyt ja markkinaosuus huvennut.

Uusi, yhtenäinen mallisukupolvi on se tekijä, jolla suun-
taa lähdetään kääntämään ja menetettyjä markkinaosuuk-
sia haalimaan takaisin. Sama temppu tehtiin jo aiemmin 
Flippereille, nyt on Bellan vuoro. 

Samalla koko brändin asemointi vaikuttaa kirkastuvan 
entistä rehellisemmäksi. Bellaa – ja varsinkin uusia bowri-
der-malleja – leimaa nuorekkuus ja tietynlainen urbaa-
nisuus. Mukana on tunnetta, mutta myös järkeä etevän 
tilaratkaisun ja käytännöllisten yksityiskohtien muodossa.

Siinä missä Flipperien on tarkoitus puhutella intohimoi-
semmin veneisiin perehtyneitä ostajia, tarjoaa Bella astetta 
edullisemman ja suoraviivaisemman ratkaisun. Automerk-
keihin rinnastettuna Flipper voi olla esimerkiksi Audi ja Bella 
saman konsernin Skoda-sisar.

Kotimarkkinoilla 550 BR saa vastaansa kovaa kilpailua. 
Oheiseen kilpailijataulukkoon on nostettu kolme suorinta 

kilpailijaa, jotka edustavat Bellan tavoin varsin 
”puhdasoppista” bowrider-suuntausta. Käy-
tännössä vastaan asettuu myös monia alumii-
ni-bowridereita muun muassa Busterilta, Sil-
veriltä ja Yamarin Crossilta.

Listahinnaltaan 550 BR on puristettu varsin kil-
pailukykyiseksi ilman, että vakiovarustelusta tai 
ominaisuuksista on liiemmin tingitty. Laatuvaiku-
telma on vähintäänkin kohtuullinen, joskin muu-
tamissa kohdissa, kuten muutamissa naru-nep-
parilukituksissa, näppituntuma on halpa. 

Kustannustehokkuuden sivutuotteena on 
syntynyt joko tarkoituksella tai vahingossa 
sekä hyvää että huonoa. Esimerkiksi keulan 

avoin köysilokero sekä salvattomat perän ankkuriboksit 
ovat nopeita ja helppokäyttöisiä. Kääntöpuolena on se, että 
tavaroita entistä harvempaan paikkaa lukkojen taakse. 550 
BR:n säilytystiloista lukittua saa vain keulan ja peräpenkin 
alla olevat tilat, ja nekin ainoastaan salpaan asennettavalla 
munalukolla. Monien kilpailijoiden varustukseen kuuluvia 
kiinteitä lukkoja Bellassa ei ole. 
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Jan Sjölund

Bella 500 BR

JOS BUDJETTI EI AIVAN RIITÄ 550 BR:ÄÄN, EI HÄTÄÄ. 
PUOLI METRIÄ LYHYEMMÄN 500 BR:N SAA 

PARHAIMMILLAAN VIITISEN 
TONNIA VÄHEMMÄLLÄ.

Pätevä pikkuveli

Bella 500 BR on 
hauska ja tunnokas 
ajettava.
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B
ellan uudet bowriderit ovat siinä määrin 
sukunäköisiä, ettei 500 ja 550 malleja tahdo 
nopealla vilkaisulla erottaa toisistaan. Sisälle 
kurkistaminen kertoo kuitenkin olennaisim-
man: 500 BR:n taka-avotilassa ei ole isom-
man kaltaista kulmasohvaa, vaan perinteinen 

poikittainen peräsohva.
Kun kulmasohvaa ei ole, on kartturillakin istuttavana kus-

kin penkin veroinen kuppijakkara. Jos apukuskin matkus-
tusmukavuus kuuluu prioriteetteihin, on 500 BR siis vah-
voilla, kunhan varustukseen saadaan vielä testiveneestä 
puuttunut kiinnipitokahva.

Peräpenkillä istuu väljästi kaksi aikuista tai kolme muk-
sua. Sen leveys vastaa keskikokoisen henkilöauton takais-
tuinta. Sohva laajenee varsin helpon toimenpiteen ja täy-
tepatjan myötä aurinkotasoksi, mikä kuuluu 500:ssakin 
vakio-ominaisuuksiin.

Keulatila on selvästi isosiskoa tiiviimpi, sillä pulpetit ovat 
edempänä, mutta kokonaisuutena 500 BR:n tilat riittävät 
pienen, 2–4 hengen päiväretkiporukan tarpeisiin niin tava-
roiden, matkustuksen kuin pienimuotoisen veneessä oles-
kelunkin osalta.

Itse asiassa tilojen osalta 500 BR ei ole aivan niin paljon 

Ajo-ominai-
suuksiltaan 

500 BR 
on hyvin 
vastaava 

kuin 550 BR.

BELLA 500 BR
Pituus: 5,01 m

Leveys: 2,01 m

Paino: 575 kg

Pohjakulma: xx°

Polttoainesäiliö: 25 l irtotankki

CE-hyväksyntä: C/Rannikko

Kantavuus: 6 henkilöä

Tehoalue: 60–80 hv

Koeajomoottori: 80 hv Mercury F80

Huippunopeus: 34,7 kn @ 5 300 r/min

Matkanopeus: 20–30 kn @ 3 500–4 500 r/min

Kulutus: 0,6–0,7 l/mpk @ 20–30 kn

Hinnat: 16 200 € (ilman moottoria)
23 690 € (60 hv Mercury F60)
25 690 € (80 hv Mercury F80)

Valmistusmateriaali: Lujitemuovi

Valmistaja: Bella-Veneet Oy, Kuopio, www.bellaboats.fi

isosiskoaan pienempi kuin ulkomitat ja mallimerkinnät anta-
vat ymmärtää. Keulapiikin päätylaipion ja takasohvan selkä-
nojan väliin jää 550 BR:ssä 380 senttiä, 500 BR:ssä vain 25 
senttiä vähemmän. Sisäleveydeltään 500 BR on taka-avo-
tilan osalta 10–15 senttiä 550 BR:ää kapeampi.

Ajo-ominaisuuksiltaan 500 BR on hyvin vastaava kuin 
550 BR. Selkein ero syntyy ajotuntumassa, jossa on vielä 
ripaus lisää leikkisyyttä, ihan positiivisessa mielessä. Esimer-
kiksi veneen kulkuasennon erityisesti pitkittäistrimmin osalta 
noteeraa 500 BR:llä ”ratsastaessa” vielä 550:stä selkeämmin. 

Tehosuosituksen ylärajan muodostavalla 80-hevosvoi-
maisella Mercurylla varustettuna 500 BR:llä yllettiin 35 sol-
mun huippunopeuteen. Taloudellisin liukunopeus on melko 
tarkkaan 20 solmua, jolloin kulutus asettuu 0,6 litraan meri-
peninkulmalla. 25 ja 30 solmun matkanopeuksilla kulutus 
nousee desilitralla.

Vastaavan suorituskyvyn tarjoavaan 550 BR + F100 
-pakettiin verrattuna 500 BR + F80 on hankintahinnal-
taan 3 700 euroa edullisempi. Varustepuolella hintaeroa 
kaventavat tärkeimpinä eroina kiinteä polttoainetankki (85 l, 
475 €) ja hydrauliohjaus (1 010 €), jotka ovat 550:ssä vakiona 
mutta 500:ssa lisävarusteita. Varsinkin hydrauliohjaus kan-
nattaa ehdottomasti ruksia mukaan. 

 500 BR:n tilarat-
kaisu on tavanomai-
sen toimiva.

 Apukuskilla on kip-
parin penkin veroinen 
kuppi-istuin, mutta 
kauhukahva puuttuu. 
Säilytystilan luukun 
kannen saa lukittua 
pöytätasoksi ”budjet-
tinauhalla”.

Bella 500 BR on viisimetristen luokassa mainio peli, 
jos käyttötarkoituksena on päiväristeily- ja kohdeve-
neily lähisaarien tai -satamien houkutuksiin. Tilat riit-
tävät hyvin pariskunnan tai pienen perheen käyttöön. 

Viiden metrin kokoluokassa 500 BR on harvoja tyy-
lipuhtaita bowrider-malleja. Kilpakumppanit ovat pää-
sääntöisesti perimältään ja ulkonäöltään pikemmin-
kin pulpettiveneitä, vaikka BR-mallimerkinnän omai-
sivatkin. 


