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besedilo Julijan Višnjevec • foto Julijan Višnjevec in arhiv Nimbus

Nimbus W9 je svetovno premiero doživel na bootu v Düsseldorfu leta 2018. Takoj potem smo ga opa-
zili še v Helsinkih, Finska je namreč zanje pomembno tržišče, pa ne samo to, danes je Nimbus z naku-
pom Bella Boats še veliko bolj povezan s finsko industrijo. A pojdimo naprej. V letu 2018 so bili nato 
opravljeni številni testi in skupina evropskih novinarjev mu je podelila naziv evropskega motornega 
plovila leta v dolžini med 25 in 35 čevlji. V preteklem letu je bil po zaslugi podjetja Vrtinc Navtika 
d.o.o. na ogled na domači navtični razstavi v Portorožu. Pa ne samo na ogled, bilo ga je mogoče tudi 
preizkusiti in mi smo seveda izkoristili priložnost ter zarezali valove v Piranskem zalivu. Brez dvoma 
je bila z izvenkrmnim motorjem s tristo konjskimi močmi na krmi to tudi uživaška izkušnja. Prepriča-
la pa ni le plovba, temveč izredno dovršene zunanje linije trupa in do potankosti izkoriščen prostor v 
notranjosti, ki lahko ta dnevni čoln čez noč spremni v vikend čoln.
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be s trdo streho. Z uvedbo nove ge-
neracije so se nadomestili izredno 
priljubljeni modeli v seriji Nova in 
R, kljub temu so ohranili številne 
oblikovalske in funkcijske elemen-
te prejšnjih modelov, vključno z za-
obljenim premcem ter obliko in 
funkcijo stranskih oken. Ohranja se 
tudi možnost zaprtja kokpita s po-
njavo, kar omogoča uporabo plovi-
la tudi v bolj hladnih dneh. Končno 
ponudbo modelov nove generacije 
tako sestavljajo plovila od 8, 9 do 11 
metrov ter tri različice (Tender, We-
ekender in Commuter).

Weekender na devetih 
metrih
Nimbus W9 ima v svojem imenu 
oznako »Weekender«, kar daje ve-
deti, da je zasnovan ne samo za 
dnevne avanture, temveč je z leži-
šči in toaletnim prostorom ter pri-
ročno kuhinjo zmožen gostiti do 
štiri osebe za kakšen podaljšan vi-
kend. Ravne linije od premca pro-
ti krmi zašiljenega trupa se končajo 
z odprto krmo, kjer bomo lahko iz-
birali med montažo izvenkrmne-
ga motorja ali različico z vgradnim 
motorjem. Prednosti ene ali dru-
ge inštalacije smo že večkrat obelo-

danili, a vendar velja poudariti, da 
ima tudi različica z izvenkrmnim 
motorjem dve veliki, predvsem 
pa dovolj dolgi krmni ploščadi, ki 
delno varujeta tudi agregat, omo-
gočata sestop s plovila in preko zlo-
žljivih stopnic tudi izhod iz vode. 
Premec je zaobljen in zasnovan ta-
ko, da dobimo kar največ prostora. 
Pri razvoju trupa so se trudili ohra-
niti nizko težišče ter idealno raz-
merje med dolžino in širino, kar 
omogoča varno pa tudi hitro plov-
bo. A do tega še pridemo.

Kokpit in upravljanje
Iz krmne ploščadi vodi v kokpit 
stranski prehod na desni strani. Če 
ne bomo vstopili v kokpit, nas bo 
širši prehod (41 cm) spremljal vse 
do premca. Na nekoliko privzdi-
gnjenem kabinskem delu bomo 
našli površino za nastavljanje son-
cu (185 x 138 cm). Kokpit (204 x 170 
cm) skupaj s krmarskim mestom 
predstavlja osrednji prostor doga-
janja. Zavetje med plovbo mu daje 
visoko vetrobransko steklo, ki se na 
bočni strani proti krmi znižuje. T-
-top nadstrešek sega od vetrobran-
skega stekla pa vse do krme, ima 
možnost električnega odpiranja 

B
lagovna znamka Nim-
bus spada med tipične 
predstavnike skandi-
navskih čolnov, kjer je 

poudarek na funkcionalnosti in ka-
kovosti izdelave tako trupa kakor 
pohištva. Večina primerkov, ki smo 
jih do sedaj testirali, so bili pred-
stavniki iz skupine coupe, torej naj-
bolj podobni motornim plovilom, 
ki jih uporabljamo tudi v Jadranu. 
Glede na tip uporabe plovil v Skan-
dinaviji pa je bila evolucija prej-
šnjih, sicer uspešnih modelov le 
vprašanje časa. Danes ladjedelni-
ca ponuja dnevne potovalne čolne, 
kamor spada naš testni primerek, 
najnovejše Tenderje; T8 je bil pred-
stavljen na bootu in nedavno v 
Helsinkih, pa tako imenovana linija 
C (commuterji), uporabni za pre-
voz do vikend hišic na otokih, ter 
seveda klasične potovalne izved-
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foto 1: V kokpitu 
najdemo veliko odličnih 
in dobro premišljenih 
rešitev. Ena od njih je 
tudi skrbno odrejen 
prostor za krmarja in 
sopotnika.

foto 2: Motor je delno 
zaščiten s pomočjo 
kopalnih ploščadi, za 
usklajen zunanji videz 
poskrbi bel pokrov 
motorja.

foto 3:  Skladiščni 
prostor na krmi je 
namenjen shranjevanju 
bokobranov in vrvi.

foto 4: Širok prehod po 
desni strani je zaščitni 
znak Nimbusa W9.

foto 5: Skladiščni 
prostor večjih dimenzij 
je tudi pod klopjo.
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platnenega dela strehe. V kokpi-
tu je v obliki črke L urejeno sedišče 
(145 x 170 cm) z možnostjo spre-
membe krmnega dela klopi v le-
žišče (170 x 103 cm). Na nasprotni 
strani je še eno sedišče s skladišč-
nim prostorom (30 x 60 x 73 cm). 
Pravzaprav imajo vsa sedišča pod 
seboj skladiščni prostor (največje 
meri 50 x 60 x 120 cm), še dodatna 
skladišča za spravilo bokobranov 
in vrvi pa bomo našli na krmi, kjer 
je tudi tuš. V sredini je preklopna 
mizica, ki se zapre po diagonali, 
tako da ne ovira prehoda do kuhi-
nje in krmarskega mesta. Ob zlo-
ženi mizici postane del podpore 
mizici oprijemališče. Za mizo (90 
x 88 cm) v kokpitu se bodo zlah-
ka namestile štiri ali celo pet odra-

slih oseb. V nadaljevanju je na levi 
strani vzdolžni kuhinjski pult se-
stavljen iz pokončne omarice, treh 
predalov in plinskega štedilnika z 
dvema gorilnikoma ter izplakoval-
nikom. Oprijemališče je tudi po 
celotnem kuhinjskem pultu, v kate-
rem najdemo še 65-litrski hladilnik. 
Zaradi dokaj visokih bočnih oken 
je to območje zaščiteno pred ve-
trom. Prav tako je zaščiteno mesto 
za krmarja in sopotnika, katerima 
sta namenjena dva športna sedeža 
z ledvenim oprijemom. Krmarsko 
mesto je ergonomsko zasnovano in 
izdelano iz kakovostnih materialov, 
nudi pa tudi oporo za noge. Pro-
stora za prikazovalnike je dovolj, 
naša testna različica pa je imela ve-
čfunkcijski Garminov prikazovalnik 

z upravljanjem na dotik. Elektron-
sko vodena ročica za plin je na rav-
no pravšnji višini in je umeščena 
med volanskim obročem in stran-
skim oknom. Krmar in sopotnik sta 
v sedečem položaju dobro zaščite-
na pred vetrom. Na krmarski kon-
zoli  najdemo  poleg  dizajnersko 
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foto 1: Zložena miza 
omogoča prosti 
prehod, obenem se 
nerjavno podnožje 
mize spremeni v 
oprijemališče.

foto 2: Družabni 
prostor v kokpitu bo 
zlahka za mizo sprejel 
4 do 5 oseb.

foto 3: Kuhinjska niša 
vsebuje vse elemente 
za pripravo polnega 
obroka. 

foto 4: Klop na krmi 
se lahko spremeni v 
ležišče za sončenje, 
z nekaj dodatnimi 
podpornimi elementi 
in posteljnim 
nadvložkom, pa 
v pravo ležišče za 
prenočevanje.

dovršenih stikal za upravljanje 
opreme še dva nosilca za pijačo in 
oprijemališče. V pohodnem delu 
kokpita je opaziti drenažne odtoke, 
kar je seveda povsem običajno za 
odprte čolne. Pri normalni upora-
bi je manj verjetno, da bi tja lahko 
zašel krmni val. Zagotovo pa krma 
ne zajema vode pri vzvratni plov-
bi, v to smo se prepričali. Na kr-
mi je med motorjem in klopjo še 
nerjavno oprijemališče, ki virtual-
no loči delovno območje od bival-
nega dela.

Na palubi in pod njo
Na dobrih devetih metrih dnev-
nega čolna je potrebno notranjost 
skrbno načrtovati. Zatemnjena dr-
sna vrata vodijo v kabino z lese-

no omarico in ločenim toaletnim 
prostorom. Ležišče trikotne oblike, 
pod katerim je tudi skladiščni pro-
stor, meri najmanj 180 x 190 cm z 
minimalno višino 60 cm. Prostor v 
premcu je stilno urejen s stenskimi 
in stropnimi oblogami ter deluje 
toplo in prijetno. Kabinski del ima 
stransko okno le za naravno sve-
tlobo. Za zračenje prostora bomo 
uporabili okno na premcu, ki pa je 
postavljeno tik za sidrnim prosto-
rom. Slednji je umeščen v zaoblje-
nem premcu, sidro z nosilcem pa 
ima mesto pod palubo v trupu, kjer 
je v dokaj velikem prostoru pritr-
jen tudi električni vitel. Kabina je 
nekoliko privzdignjena, da dobi-
mo dovolj volumna, da prostor ni 
utesnjen in na ležišču lahko sedi-

mo. Zaradi privzdignjene kabine 
je bilo potrebno kabino nekoliko 
zamakniti v levo in tako je na de-
sni strani vse do premca nastal ši-
rok prehod, ki se vije vse do krme. 
Na levi strani je prav tako prehod, a 
precej ožji in zato manj uporaben. 
Sicer pa je ograja na premcu neko-
liko višja in prekinjena, kar omo-
goča sestop s plovila. Naš testni 
predstavnik je imel trd nadstrešek, 
na voljo pa sta še različici brez stre-
he z biminijem, ponjava, ki zapre 
prostor za krmarjevim sedežem, ali 
ponjava, ki zapre celoten kokpit. V 
tem primeru bi na svoj račun pri-
šlo ležišče v kokpitu, kjer bi lahko 
prenočili še dve osebi. Za pridobi-
tev ležišča dimenzij 160 x 190 cm 
moramo spustiti mizico, dodati 
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 podporo na enojnem sedišču in ta-
nek nadvložek. Toaletni prostor je 
na desni strani tik za vhodom in je 
z mornarskim straniščem in vgraje-
nim umivalnikom dokaj enostavno 
zasnovan, a povsem funkcionalen.

 
Na plovbi
Pogoji v Piranskem zalivu so obe-
tali popoln test, kajti vetra je bi-
lo za vzorec, le temni oblaki so 
grozili s kakšno ploho, ki pa je v 
tistem letnem času običajen po-
jav. Na krmnem zrcalu smo ime-
li izvenkrmni osemvaljni motor 
Mercury Verado F300 XL EFI DTS 
V80 s 300 konjskimi močmi. Po 
uradnih podatkih ladjedelnice bi 
lahko na Nimbus W9 z izpodri-
vom 2,8 tone obesili vse do 350 

konjev. Druga opcija pa so seve-
da vgradni motorji, katerih je prav 
tako celotna paleta. V vsakem pri-
meru je bila kombinacija testnega 
plovila povsem ustrezna in v le 6 
sekundah smo dosegli in presegli 
trupno hitrost. Koničast trup na 
premcu ima na krmi širino sko-
raj treh metrov, kar omogoča hi-
tro izglisiranje in dobro stabilnost 
v zavojih. Tudi hitri zavoji so bi-
li izvedeni brez oddrsavanja kr-
me, občutek je, da trup z dvema 
stopničkama, ki ga komercialno 
imenujejo »zračno podmazova-
nje«, omogoča tudi manj trenja. 
Če pogledamo na porabo gori-
va (k temu verjetno kaj pripomo-
reta stopnički na trupu), je okoli 2 
litra na prepluto miljo za tak čoln 

kar dober rezultat. Pri hitrosti 34 
vozlov je bila poraba 1,64 l/NM, 
medtem ko je pri 27 vozlih pora-
ba padla na 1,58 litra na prepluto 
miljo. Potovalna hitrost je v razpo-
nu od 27 do 32 vozlov, ko se lahko 
v kokpitu še vedno normalno po-
govarjamo. Za mirno in balansira-
no plovbo so poskrbeli Zipwake, 
čeprav sem imel občutek, da prav 
veliko dela niso imeli, tako kot ga 
na našem testu ni imel premč-
ni potisnik, katerega nakup pa bi 
vendarle vsem dobronamerno 
svetoval. Končna hitrost 42 vozlov 
in vtis, kot da bi plul po tirnicah, 
ti dajo za krmilom občutek varno-
sti in zadovoljstva. Še eden izmed 
čolnov, katerega krmilo je res tež-
ko izpustiti in se izkrcati. 

foto 1: Ležišče v 
premcu, dopolnjuje 
stilno urejen prostor s 
stenskimi in stropnimi 
oblogami.

foto 2: Toaletni 
prostor je na desni 
strani tik za vhodom 
in je opremljen 
z mornarskim 
straniščem 
in vgrajenim 
umivalnikom.

foto 3: Pokončna 
garderobna omara s 
poličko.

foto 4: Prehod iz 
kokpita v kabino je 
enostaven, zapirajo 
ga zatemnjena pleksi 
drsna vrata.

TEST  Nimbus W9

46 marec 2020  www.val-navtika.net



TEHNIČNI PODATKI

DOLŽINA: 9,35 m 

ŠIRINA: 2,95 m 

UGREZ: 0,50 m

IZPODRIV: 2.800 kg

MOTOR IN PRENOS 
MOČI:

Mercury Verado F300 
XL EFI DTS V80 
(220 kW)

PROSTORNINA 
POSODE ZA 
GORIVO: 

320 l

PROSTORNINA 
POSODE ZA VODO:

80 l

KABINE/LEŽIŠČA: 1/4

CENA: od 118.595 EUR 
brez DDV 

GRADITELJ: Nimbus Boats 
Sweden AB

CE-KATEGORIJA: C/8 

www.vrtinc.si

Dodatna oprema: (brez DDV):T-
TOP, platnena streha z odpiranjem 
na elektriko, vključuje vse stranske 
ponjave: 11.800 €; sončna tenda, 
sprednji del (možno samo ob naročilu 
T-Top): 970 €; zunanje zaščitno platno 
za stekla (sprednje in oba stranska): 
480 €; tikovina na palubi in v kokpitu: 
6.095 €; premčno sidro z verigo in 
daljinskim upravljalcem: 2.980 €.

Zaključek
Skandinavski trg je ustvaril kar ne-
kaj sorodnih produktov našemu 
testnemu Nimbusu, ki izpolnju-
jejo potrebe po prevozu do oto-
kov, svojstva dnevnih čolnih in na 
katerih lahko mlada družina tu-
di prenoči. Nimbus W9 je med po-
dobnimi produkti ubral pot brez 
ekstremov, z eleganco in dovrše-
nostjo v podrobnostih, ki jo cenijo 
izkušeni morjeplovci. Sekiraste-
mu premcu in ostremu trupu, ki se 
konča v široki odprti krmi, je do-
dan kakovosten bivalni prostor s 
toaletnim prostorom in kuhinj-
sko nišo. Na dobrih devetih me-

Nazadnje in prav toliko pomembna 
je tudi cena, ki se začne pri 118.595 
brez DDV. r

Vrtljaji/min hitrost (vozli) poraba l/h

650 2,0 1,7

1000 3,5 4,0

1500 5,3 6,5

2000 6,6 10,1

2500 7,3 18,1

3000 9,3 29,7

3500 12,6 40,9

4000 18,4 46,1

4500 24,1 55,8

5000 30,9 72,4

5500 36,2 83,9

5900 41,9 112

Pogoji na testu: Gorivo: 66 % (211 l), 
Voda: 30 l

Nimbus W9 je med 
podobnimi produkti 
ubral pot brez 
ekstremov, z eleganco 
in dovršenostjo v 
podrobnostih, ki 
jo cenijo izkušeni 
morjeplovci. 
Sekirastemu premcu 
in ostremu trupu, 
ki se konča v široki 
odprti krmi, je dodan 
kakovosten bivalni 
prostor s toaletnim 
prostorom in kuhinjsko 
nišo.

Navetta 48 TEST

trih je poleg pogonskega sklopa 
(izvenkrmni, vgradni) mogoče iz-
brati še dve različici: T (Tender) 
odprt tip čolna in C (Commuter) z 
nadgradnjo oziroma visoko kabi-
no. Različico Tender in Weekender 
je mogoče opremiti s T-topom, tr-
do streho, na katero se namesti po-
njava in prostor v kokpitu zapre, s 
tem pa nastane še en prostor ozi-
roma se uporaba plovila podaljša v 
bolj hladne dni. Osnovne smernice 
švedske ladjedelnice Nimbus so vi-
sokokakovostna izdelava, uporab-
nost in dobro počutje na plovilu. 
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