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Ankkurit testissä

Ankkurit valittiin 10 kilon
painoisina. Jokaista ankkuria
ei kuitenkaan valmisteta tasan
sen kokoisena, jolloin valittiin
lähinnä samaa painoa oleva
malli – paitsi alumiinisen Fortressin kohdalla, joka oli testissä 6,4 kilon painoisena.

Koukkuja
A

nkkurin päätehtävä on väliaikaisesti kiinnittää
vedessä kelluva
vene maapalloon.
Monesti ankkureiden hyvyyttä
arvioidaan vain tämän ominaisuuden avulla.
Koska ankkuri säilytetään
veneessä ja käytön jälkeen
halutaan myös takaisin veneeseen, tulee sille asettaa myös
muita, usein sivuseikan ase38 Kippari 3/2015

kettingin päähän
Joillekin ankkuri on symbolinen koriste ja
joillekin väline selviytymisen ja tuhon välillä.
Tässä testissä vertaamme uusia ankkurityyppejä vanhoihin ja koettuihin.
On ilo havaita kehitystä tapahtuneen tälläkin
alalla viimeisen 20 vuoden aikana. Kipparin
edellisen ankkuritestin (4/1992) parhaimmisto
on edelleen hyvää, mutta uudet ankkuriratkaisut ovat kehittyneet selvästi pidemmälle.
L Teksti

ja

kuvat

Klaus Salkola

maan jätettyjä vaatimuksia.
Ankkureiden pitovoimaa verrattiin testikentällä. Lisäksi arvioimme ankkureita muista näkökulmista

Testatut ankkurit
Ankkureita on saatavana
muutamia alkuperäisen valmistajan malleja ja lukemattoman monta erilaista niiden
kopioita sekä pienten valmis-

–
–
tajien omia kehitelmiä.
On selvää, että kaikkien edes
Suomessa myytävien ankkureiden testaaminen ei olisi
mahdollista ja moni kiinnostava malli on pitänyt jättää tästä
testistä pois. Halusimme vertailla yleisiä perusmalleja ja aikaisempia testimenestyjiä alan
uutuuksiin.
Kiinnosti myös todeta, mikä
on halpatuotantoankkureiden
laatu merkkituotteiden rinnalla.

–
–
–
–
–

Testiin valittiin
seuraavat ankkurit:
Bilteman sinkitty ja Nautikulman
haponkestävä Bruce -kopiot.
Danfort -levyankkurin halpatuontikopio ja saman ankkurikonseptin pitkälle kehitetty
alumiininen Fortress.
Aito CQR aura-ankkuri.
Aikaisempi testimenestyjä Delta.
Perinteinen tukkiankkuri.
Uuden kulttuurin mukaiset
lapioankkurit Mantus ja Rocna.
Testin ulkopuolella kokeiltiin
myös sieniankkuri ”Blyplätt”,
joka on Ruotsissa veneilijöiden
suosikki.

Delta alta.

Rocna alta.
Ankkureiden ominaisuudet
synnytetään huolellisella
suunnittelulla ja riittävällä
valmistustarkkuudella.
Jokaisella muodolla on
merkityksensä, jota kopioijat
eivät useinkaan huomaa.

Ankkuri tarvitsee
painoa.
Yksinkertainen sääntö on, että
painava ankkuri pitää paremmin kuin kevyt.
Paino kuitenkin vaikeuttaa
käsittelyä ja lisää veneen lastia, joten tavoitteena on hyvä
pito kevyemmällä ankkurilla
tai mahdollisimman hyvä pito tietyn painoisella ankkurilla.
Toimiakseen tulee tehokkaan ankkurin olla huolella
suunniteltu ja tarkoin valmistettu. Vähäisetkin muotoerot
voivat olla ratkaisevia. Samannäköiset, alkuperäisten
ankkurimallien kopiot saattavat ominaisuuksiltaan jäädä
halpakopiota huonommaksi.
Niin kovin kuin asia kirvelee,
kannattaa hyvään ankkuriin
satsata ajatuksen lisäksi myös
kohtalaisesti rahaa.

Säilytys veneessä
Ankkuri on suurimman osan
ajastaan veneessä säilytettynä. Tämän päivän parhaimmat ankkuri vievät aikaisempia
enemmän säilytystilaa. Moni
on jo sen kokoinen himmeli,
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että veneen omistaja ja suunnittelija joutuvat uusien haasteiden eteen löytääkseen sopivan tavan säilyttää ankkuria
veneessä.
Veneessä ankkuri tulisi voida
säilyttää huomaamattomasti
mutta silti välittömästi laskuvalmiina. Keulassa tai perässä olevaan ankkuritelineeseen
vedettynä ankkuriin ei tarvitse koskea, mutta se saattaa
lisätä veneen pituutta tai olla
muuten tiellä. Ankkurirullassa
useimmat ankkurit eivät istu
tiukasti poikittaissuunnassa.
Paikalleen kiilaamiseen tulisi
veneen suunnittelussa kiinnittää enemmän huomiota.
Jos ankkuri otetaan veneen
laidan sisäpuolelle, sen säilytystä vaikeuttavat ankkurin kolmiulotteisuus ja äärimitat. Kokoontaitettava ankkuri saattaa
olla ratkaisu, mutta liikkuvat
osat voivat merenkäynnissä
olla vaaralliset sekä säilytettäessä että sitä käsiteltäessä.
Parhaimmiksi havaitut ankkurit eivät olleet kokoontaitettavia. Ruuvaamalla kasattavan
ankkurin säilyttäminen paloina tulee kyseeseen vain varaankkurin osalta, mutta tämä
mahdollisuus kannattaa huomioida.

Ankkurirullalle
veto
Mikäli ankkuri vedetään keulan tai peräpeilin ankkurirullaan matkan ajaksi, syntyy siitä
uloke, joka lisää veneen äärimittoja. Ja niissä mitoissa on
eroja. Tukkiankkuria ei kannata
vetää rullaan, sillä tukki estää
yrityksen. Se on otettava kannelle ja taitettava kokoon ennen säilöön laittamista.
Kuvasimme ankkurit vakiomalliseen telineeseen vedettyinä. Ankkureiden istuvuutta
häiritsi pääsääntöisesti kaksi
mittaa – peräylitys ankkurirullan taakse ja varren pituus rullasta veneeseen päin.
Myös korkeussuunnassa on
eri ankkureiden välillä eroja.
Fortress ja levyankkuri ovat
todella leveitä ja useimmat
muut muuten vain hankalia.
CQR olisi voinut tulla ylemmäksi, mutta nivel ei mahdu
ankkurirullan silmäkkeestä lä40 Kippari 3/2015

Biltema

Blyplätt

CQR

Bruce-kopio

Mantuksen, kuten Rocnan kaaren tarkoitus on kääntää
ankkuri oikein päin pohjalle laskettuna.
Sama kaari toimii myös oivallisena kantokahvana.

Danfort-kopio

Delta

Fortress

Mantus
Testiankkurit
vakiomallisessa
ankkurirullassa.
Tukkiankkuria ei rullassa
voi käyttää.

Rocna

pi. Kaikki ankkurit Blyplättiä lukuun ottamatta pääsivät heilumaan sivusuunnassa.

Käsiteltävyys
ja turvallisuus
Ei riitä, että ankkuri pitää hyvin. Ankkuriin tartutaan käsin,
sitä kannetaan, laitetaan säilytykseen jne. Valmistajalle haasteena on siis myös ankkurin

viimeistely, käsittelyn turvallisuus, ulkomitat yms.
Likainen ankkuri tulee myös
voida pestä. Yleisnäkemykseksi jäi, että on parempi jos ankkurissa ei ole liikkuvia osia.
Delta, Rocna ja Mantus ovat
huolellisesti viimeisteltyjä.
Niistä saa hyvän otteen tarvitsematta pelätä sormiensa
puolesta. Näissä ei myöskään
ole liikkuvia osia siten, että mikään osa ei vahingossa pääse
heilahtamaan, jolloin vaarassa
olisi ihmisen lisäksi myös veneen kauniit pinnat.
Rocnan ja Mantuksen kaari
toimivat myös kantokahvana,
mutta Deltan ja CQR:n poikkitangot ovat kantamisen kannalta ikään kuin ankkurin ”väärällä puolella”.
Nautikulman Bruce on miellyttävän sileä kädelle, mutta
märkänä tietenkin liukas.
Rocna ja Nautikulman myymä haponkestävä Bruce-kopio
ovat testin hienointa työtä ja
huolella viimeisteltyjä.
Sarjan toisessa päässä on
Maritimin levyankkuri, jonka
levysärmät ovat viimeistelemättöminä teräviä. Jo kanta-

minen voi vahingoittaa käsiä.
Jos ankkurin lavat heilahtavat
vahingossa puolelta toiselle,
jää käsi tai jalka helposti väliin
kuten leikkuriin, mikä testissä
punaisena verinorona aidosti
koettiin.
Testin tukkiankkurin liikkuvat
osat hölskyvät myös käyttöasennossa ja aallokossa avattaessa, tai kokoon laitettaessa,
osat saattavat odottamatta heilahtaa ja aiheuttaa vahinkoja.
Tukkiankkurin kokoontaitettavuus ei ole turha ominaisuus jos ankkuria säilytetään

veneen sisällä. Testin tukkiankkurin lukitseminen käyttöasentoon tavallisilla saksisokilla ei
kuitenkaan ole kelvollinen tapa. Ilman pihtejä ankkuria ei
saada laskukuntoon ja entäpäs, jos nopeasti ruostuva sokka sattuu katoamaan?
Tukkiankkuri on hankala eikä
sen rakenne ole korkeatasoinen – kuten ei kyllä hintakaan.
CQR:n särmät on siististi
pyöristetty, mutta raskaiden
osien välinen nivel voi odottamatta päästää osan heilahtamaan – juuri kun luullaan, että
ankkuri on hallinnassa.
Fortress on viimeistelyltään
siisti, mutta suuret liikkuvat
lavat ja tukki aiheuttavat ikävyyksiä niin veneen sisä- kuin
ulkopuolella. Jopa tuuli sai
ankkurin kevyet lavat odottamatta vaihtamaan puolta.
Bilteman Bruce-kopio on
karkeata valua eikä ainakaan
liukas kädessä. Yksiosaisena
ja varsin pyöreämuotoisena
se on turvallinen käsitellä.
Ankkuria pestessä syntyy
haastetta ankkurissa olevista
raoista ja koloista, joista kuraa
on vaikea saada pois. Terävät
kulmat ja muut muodot keräävät muita helpommin ruohoa
ja muuta moskaa. Tällaisia ankkureita ovat mm. Fortress, levyankkuri ja tukkiankkuri.
CQR asettuu äärimallien väliin. Kaaret ja poikkitangot helpottavat eräiden ankkureiden
huljuttamista vedessä vaikkapa veneen uimatasolta.
Helpoin pestävä on odotetusti Nautikulman haponkestävä Bruce rst, sillä sileästä ja
kiiltävästä pinnasta lika irtoaa
helpoiten.

Koottavat
ankkurit
Ankkuri ei enää ole lähituote
vaan monet niistä tuodaan ostajalle jopa maapallon toiselta
puolelta. Rahtikustannusten
vuoksi eräät ankkurit toimitetaan Ikea-tyylisenä rakennussarjana, jossa ostaja kokoaa
laatikosta löytyvistä osista
ankkurin. Fortress ja Manson
olivat tällaisia.
Kokoonpanotyöhön tulee
varata puolisen tuntia aikaa,
sisältäen tuumastelut ja työkalujen etsimiset. Ohjeet olivat välttävät ja tarvittiin hieman omaakin ajattelua, jotta
osat menivät kohdilleen.
Työkaluiksi tarvitaan kummassakin tapauksessa tuumamittaiset avaimet, sillä tuotteet
ovat Uudesta Seelannista ja
USA:sta, vaikka tehdas kuinka
olisi Kiinassa. Pultit ja mutterit ovat myös tuumakierteellä,
mutta varaosaksi käy samaa
lujuusluokkaa oleva metrinen.
Mantusin ruuvit vastaavat
lujuusluokka 8.8 ja ovat poikkeuksellisesti kuumasinkittyjä.
Fortressin ruuvit ovat haponkestävät A4. Mantusin paketista löytyi jopa rasvaa ruuvien
voiteluun asennuksen yhteydessä.
Fortress voidaan asettaa jyrkempään kulmaan hyvin löysää mutaa varten. Kulman
vaihtaminen edellyttää pienten
osien ruuvaamista, joten sitä
ei kannata käyttää ellei ole varma toistuvista ankkuroinneista
mutapohjaan.
Ankkurin purkaminen ankkurointien välillä tilan säästämiseksi ei ole järkevää. Kokoon-

Tukkiankkurin tappien lukitus on toteutettu tavallisilla saksisokilla. Niihin tarvitaan pihdit
(ei mukana) ja sokan katoamisen vaara on ilmeinen. Rakenne osoittaa miten heppoisella
ajattelulla veneen tärkeimpiin varusteisiin kuuluva ankkuri saatetaan suunnitella.
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Bilteman ankkuri teki päinvastoin. Se kääntyi aina kyljelleen eikä sitä jalallakaan auttamalla saanut ottamaan kiinni
pystyasennossa. Kevyellä soralla pitovoimassa (500 N) jäätiin noin puoleen haponkestävään malliin verrattuna. Eroa
oli kuin yöllä ja päivällä.
Kun mentiin kovemmalle
soralle, kumpikaan ei enää ottanut kiinni. Ankkurit laahasivat auton perässä vain pintaa
Mantus toimitettiin osina yksinkertaiseen vanerilaatikkoon kiinnitettynä. Vara-ankkurina se
voidaan säilyttää veneessä tässä pakkauksessa. Fortress (oikealla) on varsinainen rakennussarja. raapien. Voimaa oli kummallakin enää vaivaiset 200 N eli
jäyttäneet halvat kopiot. Aikai- vähemmän, mitä ihminen käOllakseen järkevä, ankkurin tulee
semmin olemme todenneet, dellään hyvin jaksaa vetää. Kojatkuvasti olla laskuvalmiina ilman,
että alkuperäisen Brucen omi- valla soralla kumpikaan kopioettä ankkurointi tulisi aloittaa
naisuudet ovat paljon parem- Bruce ei siis toiminut.
ankkurin kokoonpanotyöllä.
mat kuin kopioiden. Nyt tesSilmällä tarkastellen oli Biltattiin karkeasti valmistettua teman ankkuri karkeammin
panossa menee enemmän oli valettu selvästi alkuperäis- Biltemaa ja huolitellun näköis- valmistettu ja vasemman ja
aikaa, mitä ankkurointitilan- tä paksummin. Siten kompen- tä Nautikulman ruostumatonta oikean lavan välillä oli havaitteessa on käytettävissä.
soidaan lujuutta niiltä osin Bruce kopiota. Näillä kahdella tavissa epäsymmetrinen muoSen sijaan vara-ankkurin kuin materiaali mahdollisesti oli huomattava ero.
toero. Tällaisilla ”pikkuasioilla”
säilytys purettuna voisi olla ei vastaa esikuvaansa. Mutta,
Pehmeässä sorassa hapon- on ilmeisen suuri vaikutus. Alasiallista. Mantusin ankkuri tämän ankkurin heikko testi- kestävä leikkautui nopeasti si- kuperäinen ankkurin muoto
toimitettiin vanerilaatikkoon tulos saattoi olla paksumman sään ja pysyi pystysuorassa si- on haettu laajoilla kokeilla, eihihnoilla kiinnitettynä, mikä ei rakenteen ja epätarkemman ten, että koko kuokka kolmine kä samaa pitoa saada aikaan
ole huono tapa veneen vara- muodon seurausta.
sakaroineen oli maan sisällä, sillä, että kopio vain muistuttaa
ankkurin säilyttämiseksi. Matsitoen massaa koveran muo- alkuperäistä.
kapurjehdustaustaisella suuntonsa päälle.
Kuokka-ankkurit
nittelijalla lienee kokemuksia
Pitovoimaksi
mitattiin
Alkuperäinen
eli Bruce-tyyppi
pakettien lähettämisestä eri
1 000 – 1 100 N. Toiminta muisaura-ankkuri CQR
puolille maapalloa.
Alkuperäistä Bruce-ankkuria ei tutti aikaisemmin testatun aienää valmisteta. Sen ovat syr- don Brucen toimintaa.
CQR on kovassa maineessa ja
se on erityisesti vakavamielisLujuus
ten purjehtijoiden ankkuri. Teskoetuksella
tissä se oli selkeä pettymys.
Maamme veneilyolosuhteet
Pehmeässä maassa CQR:llä on
eivät ole ankkurin lujuutta enivakavuusongelma, sillä se ei
ten koettelevia, mutta silti ankhalunnut kääntyä pystyyn aura alaspäin, vaan jäi toistuvaskuri joutuu käytössä suurelle
rasitukselle. Rakenteen mitoiti kyljelleen laahaamaan. Se ei
tus, liitokset ja materiaali ovat
mielellään lähtenyt kaivaututärkeitä. Hyvä ankkuri on tehty
maan maahan eikä alas autetteräksestä. Kun tällainen kopitunakaan pitänyt pystyasentooidaan halpatuotantoa varten
aan vaan kiepahti kyljelleen ja
tuli ylös.
mutta valetaan hauraasta valuraudasta, ei lujuus ole sama.
Pitoa mitattiin kyljellään
Viime vuosina moni on va- Ankkurin pito voi muuttua ratkaisevasti mikäli jokin menee
400 – 500 N. Vasta kun ankkulinnut ankkurinsa materiaalik- pieleen. Rocnan köyden ollessa kiertyneenä puoli kierrosta
rin saa kääntymään oikeaan
si kiillotetun haponkestävän varren ympärille ankkuri ei kääntynyt oikeaan asentoon.
asentoon, saavutettiin keskinMantus löysi vuorostaan kovan soran seasta kuvan puupalikan,
teräksen. Se ei ole haurasta, joka sai ankkuri tulemaan kokonaan ylös. Suuri tuppo rakkolekertaiset 2 000 – 2500 N pitoa.
CQR ei kuitenkaan pitkään pymutta on oikeaa terästä pehvää tai ankkuriin
meämpää.
synyt tässä asennossa vedon
jäänyt kivi saattavat
myös tehdä ankkurisNautikulman Brucen rst -koaikana.
ta virattoman. Nämä
pioankkuri oli selkeästi hieKovalla soralla se ei tarttunut
esimerkit opettavat,
nommin valmistettu kuin karlainkaan,
vaan tuli kilisten peettä ankkuri on
keatekoinen Biltema. Eroja oli
laskettava rauhallises- rässä eikä vastustanut auton
ti ja huolella ja on
myös pidossa.
menoa kuin 200 Newtonilla.
varmistuttava siitä,
Testissä ei materiaaleja ja luCQR on epävakaa ankkuri,
että se tarttuu
juuksia voitu tutkia. Bilteman
johon
on vaikeata saada luotkunnolla pohjaan
kunniaksi on kuitenkin mainittamusta. Kovalle hinnalle ei
ennen kuin siihen
tava, että halpa Bruce-kopio
ole vastinetta.
voidaan luottaa.
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Tukkiankkuri
(Maritim Oy)
Perinteiset veneilijät vannovat tukkiankkurin nimeen. Se
on sukupolvia sitten ollut aikalaistensa joukossa hyvä, mutta
nyt on aika ajanut siitä kahta
puolta ohitse.
Tukkiankkurin hyviä puolia
on se, että se otti heti kiinni
kummallakin sorapohjalla ja
saavutti kummallakin pohjalla saman pitovoiman. Huono
puoli on se, että pitovoima oli
vain 300 – 400 N, mikä tuskin
pitää kummoistakaan venettä paikallaan jos vähänkin on
tuulta tai aallokkoa. Rauhalliset yöunet perustuvat tukkiankkurin varassa oltaessa
enemmän uskoon kuin pidon
todelliseen määrään.

Levyankkuri
”Danforth”
(Maritim Oy)
Alkuperäinen Danforth on samaa katoavaa kansanperinnettä kuin Bruce. Alkuperäistä, tarkoin tutkittua mallia ei
enää valmisteta. Sen sijaan
maailma on täynnä verstaita
ja konepajoja, joista syntyy
enemmän tai vähemmän alkuperäistä muistuttavia luomuksia.
Hyvin löysällä pohjalla levyankkurin tiedetään pitävän joskus ikuisestikin, mutta
yleisankkurina sitä ei erityisesti arvosteta. Suurpintaisena ja
helposti hakautuvana sillä tiedetään olevan taipumuksena
jäädä pohjakasvillisuuden kannattamaksi ilman, että ankkuri
edes pääsee pohjaan.
Levyankkuri ei juurikaan ottanut suorassa asennossa kiinni edes pehmeään soraan. Se
kääntyi kulmittain ylös ja kulki
vain poikkitangon toisella kärjellä soran pintaa raapien. Jos
levyankkuri sattumalta lähti
suoraan alas, pian se kippasi
kärkiensä ympäri eteenpäin ja
pomppasi komeasti ilmaan.
Pitovoima vaihteli 200 – 1000
N:n välillä. Ankkuri oli testin
epävakain.
Kovalla soralla levyankkuri
ei saanut mitään otetta alustastaan vaan tuli kauniisti kilisten perässä voima-anturin

Tasalaatuinen koekenttä

A

nkkureiden testaaminen edellyttää tasalaatuista pohjaa, mistä jokainen ankkuri saa samanlaisen
mahdollisuuden tarttua. Vesistön
ankkuripohjat vaihtelevat suuresti ja todistettavasti tasalaatuisen pohjan löytäminen
koepaikaksi on epävarmaa. Ankkureita tulee
myös voida seurata kokeen aikana. Tasalaatuinen sorakenttä kuivalla maalla on ihanteellinen kokeilupaikka vaikka saadut pitovoiman mittaustulokset eivät välttämättä
vastaa vesistössä saavutettuja arvoja. Ankkureiden väliset erot pidossa, käyttäytymisessä ja tarttuvuudessa tulevat kuitenkin selkeästi ilmi ja siihen testauksessa pyritään.

Veto aloitettiin ankkurin ollessa köyteen
nähden poikittain. Vetonopeus pidettiin
hyvin alhaisena.

Ankkurit
vedettiin
vuorollaan
köydellä 4-veto
avolavan
perässä. Sorakenttä oli
tasalaatuista ja
niin kuohkeata,
että kuvan
kuorma-auto
juuttui kiinni.
Ennen kokeita
tutkittiin
koekentän
koostumus ja
todettiin soraa
olevan riittävän
paksu ja
tasalaatuinen
kerros ankkureiden testaamiseen.

Testimme koekenttänä oli Lohja Rudus
Oy:n sorakuoppa Virkkalassa. Käytössä oli
tasalaatuisten sorakasojen vaakasuoria pohjia. Ennen kokeita soran tasalaatuisuus ja
riittävä paksuus todettiin kaivamalla.
Kokeet tehtiin kahdella kentällä. Ensimmäisellä kentällä oli kuohkeata pehmeää
soraa, jota voisi luonnehtia hieman hiekkalaatikkolaatua karkeammaksi. Se oli niin
pehmeää ja syvää, että paikalla toiminut Ruduksen kuorma-auto juuttui kiinni eikä päässyt omin voimin irti.
Kaikki ankkurit toimivat siten, kuin ne on
suunniteltu ja pääsimme näkemään erot pidossa, vakaudessa ja muussa toiminnassa.
Toinen kenttä oli vanhempi alue, joka oli
tiivistynyt ja se koostui karkeammasta sorasta. Seassa oli jo nyrkin kokoisia kiviä. Vesistön pohjan moreeni lienee tälle sopiva vertailukohde. Vähäinen kasvillisuus oli myös
juurtumassa tämän kentän pintaan.
Kovempi sorapohja oli useimmille ankkurille liikaa ja vetoauton takaa kuului usein
pelkkää kilinää ankkureiden tullessa rimpuilematta perässä. Mutta silti löytyi ankkurimalleja, jotka ahnaasti ottivat kiinni myös
tähän pohjamateriaaliin.
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Kovalla soralla Fortress oli limbo. Sen tarttuminen oli mitätöntä ja pitovoimaksi jäi alhaisin tällä pinnalla mitattu arvo.
Fortress osoittautui ankkuriksi, jota voi käyttää vain erikseen
sopivalla pohjalla – yleiseen käyttöön siitä ei ole.
näyttäessä 200 N maksimipitoa. Nähdyn perusteella tähän
ankkuriin ei syntynyt minkäänlaista luottamusta.

Merkki
Malli
Tyyppi
Paino [kg] ilm.
Paino [kg] punn.
Materiaali ilm.
Valmistustapa
Liikkuvia osia
Irto-osia
Muuta
Pituus [mm]
Leveys [mm]
Paksuus [mm]
Soveltuu ankkurirullaan
Peräylitys [mm]
Sangan leveys [mm]
Myyjä

Delta
Delta on aikaisempi testivoittaja. Muodoltaan se on auraankkuri ilman niveltä. Mittauksissa Delta saavutti hyvän
keskinkertaisen tuloksen. Pehmeällä soralla Delta otti heti
kauniisti kiinni ja pidätteli veturia 1 800 – 2 000 N:n voimalla.

Diagrammista näkyy eri ankkureiden pitovoima pehmeässä ja
kovassa sorassa. Suuret pidon
vaihtelut pehmeässä sorassa liittyvät useimmiten ankkurin kääntymiseen kyljelleen vedon aikana
tai muuhun epävakavuuteen. Lapioankkureiden (Mantus ja Rocna)
ylivoimaisuus näkyy erinomaisessa
pidossa sekä pehmeässä sorassa
että erityisesti myös kovassa sorassa, josta useimmat ankkurit eivät
saaneet mitään otetta. Eräillä ankkureilla esiintyi myös suurta pidon
vaihtelua pehmeässä sorassa.
Delta

Fortress

Aura
10,0
11,0
Kuumasinkitty
Hitsattu
ei ole
ei ole

Levy (Danforth)
6,4
7,1
Alumiini

ei ole
ei ole

CQR
alkuperäinen malli
Aura
11,0
11,4
Kuumasinkitty
Taottu
on
ei ole

585
375
295
Kyllä

585
390
280
Kyllä

855
300
315
Kyllä

710
295
295
Kyllä

23 – 32
Biltema
www.biltema.fi

20
Nautikulma Oy
www.nautikulma.fi
Turku

24
Maritim Oy
www.maritim.fi

13
Maritim Oy
www.maritim.fi

Lewmar

Lewmar

?

Britannia / Skotlanti

?

196,00 €

790,00 €

197,00 €

Biltema
kopio
Kuokka (”Bruce”)
10,0
10,2
Kuumasinkitty
Valu
ei ole
ei ole

”Brucetyyppi”
kopio
Kuokka (”Bruce”)
10,0
10,0
AISI 316

Valmistaja
Valmistuttaja
Valmistusmaa

?
Biltema
?

Suos.hinta

44,90 €
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tysuoraan vetäen – eräät olivat
kokeen päätteeksi toki jo valmiiksi irti.
Kovalla soralla Fortress olikin sitten täysi limbo. Se kuului sarjaan, joka ai saanut
minkäänlaista otetta kovasta
koekentästä. 200 N:n pidolla se
on kaukana siitä mielikuvasta,
minkä hieno viimeistely ja onnistunut markkinointi luo. On
erikoista, että erilaisella soralaadulla sama ankkuri voi antaa sekä testin huippupidon että täydellisen fiaskon.

On erikoista, että erilaisella soralaadulla sama ankkuri voi antaa
sekä testin huippupidon että
tuottaa täydellisen fiaskon.

Fortress
Fortress on tunteita nostattava levyankkuri. Sillä on huikean suuri lapapinta-ala ja ilmeisen onnistunut muotoilu.
Se ei ole vapaamuotoinen kopio mistään, vaan Danforthista huolella edelleen kehitetty
erikoisankkuri. Alumiinista vamistettu ankkuri painoi 7,1 kiloa vaikka sen ilmoitettu paino oli 6,4 kiloa. Maahantuojan
Meredin Oy:n mukaan koko
vastaa 10 kg:n teräsankkureita.
Erikoista oli Fortressin pito-

kin. Löysällä soralla se sukelsi oitis syvälle maan sisään.
Niin syvälle, että liike loppui
eikä auto enää saanut ankkuria liikkumaan. Mitattu ennätyksellinen voima – yli 7 000
N – ei ole ankkurin pito vaan
nelivetoisen avolava-auton vetokyky soralla kaikkien pyörien
sutiessa tyhjää.
Fortress oli myös ainoa ankkuri, joka ei suoraan ylös vetämällä lähtenyt pohjasta irti.
Se piti kaivaa lapiolla takaisin
ihmisten ilmoille. Näin ei ole
hyvä venettä ankkuroitaessa.
Harva haluaa lapio kädessä
sukeltaa ennen lähtöä! Muut
ankkurit irtosivat kädellä pys-

Kovalla maalla Delta otti
hetken kiinni pystyasennossa,
mutta kaatui pian eikä enää
oiennut. Pidoksi saatiin tällä
vaikealla pitopohjalla 500 N.
Se ei ole paljon, mutta oli kuitenkin kolmanneksi eniten.

Lapioankkurit
Mantus ja Rocna
Lapioankkurit osoittautuivat
ylivoimaisiksi tässä testissä. Huolellisesti valmistetut
Mantus ja Rocna pureutuivat
vakaasti kiinni soraan ja saavuttivat huippuluokan pidon.
Nämä ankkurit olivat ainoat,
jotka saavuttivat kunnon pidon
myös kovalla soralla. Kahden
ankkurimallin välillä ei käytännössä ollut eroja.
Pehmeään maahan Mantus
otti heti kiinni ja aurautui syvälle kulkien vakaasti vedon
mukana. Voimaksi sille mitattiin 4 500 – 5 000 N. Ankkuri
irtosi kevyesti köydestä käsin
suoraan ylöspäin nostamalla.
Kovalla maalla Mantus aurautui syvälle ja saavutti testipaikan suurimman pitovoiman
3 500 N. Tämä on huippusuoritus paikassa, mihin useimmat
ankkurit eivät tarttuneet lainkaan.
Maan sisällä ollut tukin palanen tarttui Mantuksen kärkeen,
jolloin pitovoima aleni lähes
kymmenenteen osaan eli 400
– 500 N:n. Tämä osoittaa sen,
miten sattumanvaraista ankkurointi todellisuudessa on.

Veneestä ei voi arvioida mitä
pohjan sisältä löytyy.
Myös Rocna otti pehmeään
maahan heti kiinni ja aurautui syvälle. Se jarrutti vakaasti mittavalla 4 500 – 5 000 N:n
voimalla kuten Mantuskin.
Myös se irtosi kevyesti köydestä käsin ylöspäin nostamalla.
Kovassa sorassa Rocnan
toiminta oli samanlainen kuin
pehmeässä paitsi, että Mantuksen tavoin se ei aurautunut
aivan niin syvälle kuin pehmeässä sorassa. Pitovoimaa kovassa maassa saatiin kuitenkin
kiitettävästi 3 000 Newtonia.
Kokeiltaessa kääntää vedon
suuntaa 90° Rocna ei tullut
pintaan, vaan jatkoi pitoaan
uudessa suunnassa entisellä
voimalla.

Sieniankkuri
”Blyplätt”
Ruotsissa suosittu sieniankkuri otettiin mukaan testin ulkopuolelta mielenkiinnon vuoksi.
Naapurimaassamme ankkurityypillä on vankka kannatus siinä kuin tukkiankkurilla meillä.
”Perinneankkureiden maaottelun” voitti tällä kertaa
Suomi, sillä jopa pehmeällä
sorapohjalla ”blyplätti” tuli
perässä vaatimattomalla 120
N:n voimalla. Oli selvää, ettei
tätä kannattanut kovemmalla
pohjalla edes kokeilla. Sieniankkurin kohdalla voi luottaa
vain siihen, että se ei todellakaan pidä.

HDG
perinteinen malli
Tukki
10,0
9,8
Kuumasinkitty
Valu
on
on
Sokkalukitus
650
575
650
Ei
26
Maritim Oy
www.maritim.fi

”Kevytankkuri”
kopio
Levy (Danforth)
12,0
12,2
Kuumasinkitty
Hitsattu
on
ei ole

USA

Kiina

Kiina

Teksas, USA

595,00 €

62,00 €

54,00 €

271,00 €

on
on
Pulttaamalla koottava
930
740
190
Ei
22
Meredin
www.meredin.fi
Turku

700
650
115
Ei
14
Maritim Oy
www.maritim.fi

Ankkurin pitovoima mitattiin elektronisella vetovaa’alla.
Lukemia tarkkailtiin auton sisällä olevasta näyttölaitteesta.

Avolava veneenä

A

nkkureita vedettiin nelivetoisella pick-up autolla.
Vetomatka oli noin 150 metriä. Veto pysäytettiin
muutaman kerran tarkasteluja varten ja kokeiltiin
tarttuminen uudelleen. Pitovoimassa ei havaittu merkittävää eroa siinä, oliko ankkuri hitaassa liikkeessä
maan halki vai paikallaan joten mitattu voima tasaisella,
hitaalla vedolla merkittiin ankkurin pitovoimaksi.
Vain yksi ankkuri piti auton paikallaan sutimassa. Todellinen pitovoima on tällöin mitattua arvoa vieläkin suurempi.
Muut ankkurit luistivat omalla pitovoimallaan auton perässä.
Ankkurit kiinnitettiin auton vetokoukkuun 10 metrin mittaisella 18 mm köydellä. Ketjua ei käytetty, jotta sen kitkan
osuus ei vaikuttaisi tuloksiin. Veto tuli niin matalalta, että
köysi oli silti ankkurin kohdalla maan pinnan suunnassa
mikä on jokaisen ankkurin toiminnan kannalta oleellista.
Voima mitattiin sähköisellä voima-anturilla köyden ja auton välissä. Ajaja tarkasteli lukemia hytissä. Ankkureiden
toimintaa seurattiin myös ankkurin vieressä ja dokumentoitiin kuvaamalla.
Ankkureiden pitovoimat ilmoitetaan testin tuloksissa
Newtoneissa (N). Käytännön havainnollistamiseksi on hyvä
muistaa, että Newtonin ja kilogramman (kg) painovoiman
välinen suhde on noin 10 eli 10 N vastaa likimäärin 1 kilon
massan painovoimaa.

Mantus

Rocna

Kaariankkuri
11,3
10,5
Kuumasinkitty
Hitsattu
ei ole
ei ole
Pulttaamalla koottava
775
490
295
Kyllä

Kaariankkuri
10,0
9,6
Kuumasinkitty
Hitsattu
ei ole
ei ole

12
Ildostmarine BV
www.ildostmarine.nl
nettikauppa, Hollanti
Mantus Anchors

10
Meredin
www.meredin.fi
Turku
Rocna
Watski Ab
Kiina
http://www.rocna.com
387,00 €

Testin sieniankkurille löytyi
parempaa
käyttöä veneen
talvipeitteen
helman painona.

705
365
230
Kyllä

E
Kippari 3/2015 45

ANKKURIT KIPPARIN TESTISSÄ

Bilteman Bruce-kopio ei pehmeässäkään
sorassa suostunut kääntymään oikeaan
asentoon vaan liukui kevyesti kyljellään,
vain yksi sakara soraa raapien.

Nautikulman ruostumaton Bruce rst -kopio toimii kuten pitää. Se aurautuu pystyasennossa pehmeään soraan ja asento pysyy. Bruce ei kuitenkaan kasaa niin paljon
soraa päällensä kuin nykyiset konstruktiot. Pitovoima pehmeässä sorassa on hyvää
keskitasoa. Kovalla soralla ankkuri tuli kilisten perässä ottamatta juuri lainkaan kiinni.

Taso on
parantunut
Ankkureiden taso on selkeästi
parantunut edellisestä Kipparilehden ankkuritestistä, joka on
numerossa 4/1992.
Silloinen testivoittaja Delta
on edelleen erittäin hyvä ankkuri, mutta uudet konstruktiot
ovat vieneet ankkureiden ominaisuudet uudelle aikakaudelle.
Pitovoimat ovat uusien lapioankkureiden myötä kaksinkertaistuneet ja ankkuri pureutuu entistä kovempaan soraan.
Samalla on ankkureiden toiminnan vakavuus ja purevuus
kovaan pohjaan parantunut.
Voidaan olettaa, että uusilla
ankkureilla ankkurointi tulee
olemaan entistä turvallisempaa ja toimivampaa.
Lapioankkureiden haittapuolena ovat kasvaneet ulkomitat. Se on otettava huomioon
ankkurin sijoitusta veneeseen
suunniteltaessa. Eräissä tapauksissa tämä estää näiden ankkureiden käytön.
Useimmissa tapauksissa
ankkurit saadaan kuitenkin
siististi veneeseen, kun ankkurijärjestelyä muutetaan sopivammaksi.
Olisi eduksi, jos veneiden
valmistajat huomioisivat ankkurin merikiinnityksen aikaisempaa paremmin.
Toinen havainto on, että
identtisiltä näyttävien ankkureiden välillä voi olla suuria
eroja toiminnassa. Ei riitä, että hankkii jotain, joka muistuttaa tunnettua ankkurityyppiä.
Ero Bilteman ja Nautikulman
Bruce-kopioiden välillä oli mittava. Samoin epäonnistui toinenkin halpa-ankkuri eli levystä hitsattu Danforth-kopio.
Eurolla saa euron tavaran! l
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CQR ankkuri ei saanut otetta edes pehmeästä sorasta.
Se kulki etupäässä kyljellään jolloin pitovoima jäi heikoksi.
Se oli pettymys testin kalleimman ankkurin osalta.

Fortress oli ainoa ankkuri, joka piti vetoauton paikallaan neljän pyörän sutiessa
tasatahtia. Mitattu testin korkein voima ei
ole ankkurin pitovoima vaan nelivetoisen
auton vetokyky kaikki lukot kiinni.

Tukkiankkuri ei suostunut kuin
raapimaan pehmeätäkään soraa.
Yksi kapea kynsi maassa ei
paljoa vauhdissa tuntunut.

Näkyviin Fortress saatiin vasta lapiolla, sillä
mikään inhimillinen nostovoima ei saanut sitä
irtoamaan soran alta.

E

E
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Mantus			

Rocna			
alkuperäinen
Meredin Oy
Hinta 387,00 €

alkuperäinen
Maritim Oy
Hinta 197,00 €

Delta-ankkuri

Bruce-tyyppi rst

CQR

Tukkiankkuri

Biltema

Fortress

Levyankkuri

Blyplätt			

L Testin paras ankkuri sekä
tarttuvuuden ja absoluuttisen
pitovoiman että myös hinta/
laatusuhteen osalta. Vakaa
toiminta ja huippupito sekä
pehmeässä, että kovassa
sorassa. Käsiteltävyys hyvä,
mutta ulkomitat ovat suurehkot.

L Testin huippuankkuri tarttuvuuden ja absoluuttisen
pitovoiman osalta. Vakaa
toiminta ja huippupito sekä
pehmeässä että kovassa sorassa. Käsiteltävyys on hyvä,
mutta ulkomitat ovat suurehkot. Kalliimpi hinta pudottaa tämän ominaisuuksiltaan
tasavertaisen ankkurin testin
kakkossijalle.

L Vaikka uudet lapioankkurit ovat jo selvästi parempia,
Delta on edelleen hyvä ankkuri. Pito pehmeässä sorassa
on vakaata ja voimaltaan
ylempää keskitasoa. Delta otti
myös kiinni kovaan soraan
mikä useimmilta ankkureilta
jäi toteutumatta.

L Ruostumattomasta teräksestä valmistettu huolella kiillotettu, kuvankaunis ankkuri.
Toimii pehmeässä sorassa
vakaasti ja saavuttaa kohtalaisen pitovoiman. Kovalla
soralla ei saa otetta. Helppo
käsitellä ja kohtuullinen säilyttää.
KIITÄMME
+ vakaata pitoa pehmeässä
sorassa
+ yksiosaista rakennetta
ilman liikkuvia osia

L Tukkiankkurin pito eri
pohjilla on tasainen mutta
vähäinen. Hakautumiskyky
kivikkoisiin pohjiin lienee sen
parhaita ominaisuuksia, sillä
testin sorapinnoilla tukkiankkuri ei saanut tiukkaa otetta.
Kokoontaitettavana ankkuri
on veneen sisällä helpommin säilytettävissä kuin moni
muu.

L Karkeatekoinen ja epäonnistunut kopio aikansa
parhaimmistoon kuuluneesta
ankkurista. Häviää pidossa
selkein numeroin Nautikulman ruostumattomalle Brucekopiolle. Pito pehmeässä
sorassa on heikko ja kovalla
soralla sitä ei ole lainkaan.
Helppo käsitellä ja kohtuullinen säilyttää. Alhainen hinta
houkuttaa ostamaan.

L Erittäin ristiriitainen alumiiniankkuri. Pito pehmeällä
pohjalla on testin ylivoimaisesti paras, mutta kovalla soralla
se ei pitänyt lainkaan. Ilman
ketjua on myös vaarana, että
ankkuri nousee pohjan pintaan tarttumisen sijasta. Soraan kaivauduttuaan Fortress
ei välttämättä lähde irti ylöspäin vetämällä kuten kuuluisi.
Ulkomitat ovat pituus- ja leveyssuunnassa testin selkeästi
suurimmat mutta paksuus on
kohtuullinen.

L Vanhastaan tunnetun
Danforth -ankkurin kömpelö
kopio, jonka suorituskyky jäi
testijoukon hännille. Menettää otteensa helposti ja toimii
epävakaasti. Huono viimeistely, jossa on teräviä särmiä.

KIITÄMME
+ vakaata toimintaa ja hyvää
pitoa pehmeässä sorassa
+ otti kiinni myös kovaan
soraan
+ yksiosaista rakennetta
ilman liikkuvia osia

L Maineikas ankkuri, joka
tuotti pettymyksen vetokokeissa. Uudet ankkurityypit
ovat jo selvästi vanhan mestarin edellä. Epävakaa pehmeässä sorassa, jossa voima vaihteli
lähes kiitettävän ja heikon välillä. Kovalla soralla ei tarttunut
lainkaan. Raskas nivelrakenne
voi aiheuttaa vahinkoja ankkuria käsin käsiteltäessä. Testin
kallein ankkuri, mutta hinnalle
ei saa vastinetta pitovoiman
muodossa.

L”Ankkuri” on parhaimmillaan ankkurirullaan ylös vedettynä. Kokeissa se ei ottanut
mihinkään kiinni. Blyplätt sai
molemmilla testikentillä aikaan
vain pienen naarmun kentän
pintaan. Sen saa kuitenkin todennäköisesti aina mukaansa
kun ankkuria nostetaan. Muuta kaunista kerrottavaa ”blyplätistä” on vaikeata löytää.
Pitovoima oli testin kaikkein
alhaisin, 120 N, eli ”mummo
Nilsiästäkin” pystyy pitämään
venettä sen verran aloillaan.

alkuperäinen
Ildostmarine BV, nettikauppa
Hinta 271,00 €

KIITÄMME
+ tasainen huippuhyvä
tarttuvuus ja pito
kummallakin testikentällä
+ ei liikkuvia osia
+ hyvä viimeistely
MOITIMME
– suurehkot ulkomitat
KIPPARIN SUOSITUS
L Veneen ainoaksi ankkuriksi
soveltuva, nopeasti tarttuva
ja todella hyvin pitävä uuden
aikakauden lapioankkuri. Hinta on pitovoiman ja ominaisuuksien suhteen kohdallaan.
Purettavuutensa johdosta
soveltuu hyvin myös veneen
mukana kuljetettavaksi varaankkuriksi.

KIITÄMME
+ tasainen huippuhyvä
tarttuvuus ja pito
kummallakin testikentällä
+ ei liikkuvia osia
+ hyvä viimeistely
MOITIMME
– suurehkot ulkomitat
– hinta
KIPPARIN SUOSITUS
L Veneen ainoaksi ankkuriksi
soveltuva, nopeasti tarttuva
ja todella hyvin pitävä uuden
aikakauden lapioankkuri. Vain
selvästi korkeampi hinta erottaa Rocnan testivoittajasta.

MOITIMME
–
KIPPARIN SUOSITUS
L Käyttökelpoinen ankkuri
keskitasoa olevalla hinnalla.

TESTIVOITTAJA

HYVÄ OSTOS

HYVÄ OSTOS

)))))

)))))

))))

kopio
Nautikulma Oy
Hinta 196,00 €

MOITIMME
– pidon puuttumista
kovalla soralla
KIPPARIN SUOSITUS
L Edelleen käyttökelpoinen
ankkurimalli, jonka säilytys on
helpompaa kuin testin huippuankkureiden. Materiaali ja
kiilto antavat veneelle lisää
näyttävyyttä.

)))

alkuperäinen
Maritim Oy
Hinta 790,00 €

KIITÄMME
+ tukevaa rakennetta
+ pitovoimaa pehmeässä
sorassa varauksin
MOITIMME
– epävakaata pitoa
pehmeässä sorassa
– pidon puuttumista kovalla
soralla
– hintaa
KIPPARIN SUOSITUS
L CQR:n hankkiminen olisi
enemmän tyylikysymys kuin
pyrkimys laadukkaaseen varusteluun. Pito ei vastaa ankkurityypin mainetta, mutta
hinta kyllä ylittää maineen.

)))

perinteinen malli
Maritim Oy
Hinta 62,00 €

KIITÄMME
+ kokoontaitettavuutta
+ hintaa
MOITIMME
– heikkoa pitoa kummallakin
testikentällä
– hankalaa sokkarakennetta
KIPPARIN SUOSITUS
L Perinneveneeseen tyylipuhtaasti sopiva ja koeteltu
malli, jonka mitattu pito ei
vastaa ankkurityypin mainetta. Kokoon taitettuna
puolustaa paikkansa veneen
edullisena vara-ankkurina
ja mahtuu myös avoveneen
tuhdon alle. Ei sovellu ankkurirullassa kuljetettavaksi.

))

Bruce kopio
Biltema Oy
Hinta 44,90 €

KIITÄMME
+ hintaa
+ yksiosaista rakennetta
ilman liikkuvia osia
MOITIMME
– heikkoa pitoa pehmeässä
sorassa
– pidon puuttumista kovalla
soralla
KIPPARIN SUOSITUS
L On vaikeata suositella
ankkuria, jonka pitovoima on
testisarjan häntäpäästä vaikka
hinta olisikin halvin. Voisi harkita hieman suurempaa ankkuria, jolloin hinta saattaa olla
kilpailukykyinen laadukkaampiin verrattuna, mutta se ei
ratkaise pureutuvuuteen ja vakavuuteen liittyviä ongelmia.

))

Mantus ankkurin tyylinäyte pehmeään
soraan kiinni ottamisesta.
Suoritus hipoo täydellistä ja mitatut
pitovoimat ovat testin parhaita. Mantus
– samoin kuin Rocnakin oli helppo
käsivoimin vetää ylös sorasta.
Rocna toimii vakaan mallikkaasti. Pitovoima on
korkea eikä lipsumisia havaittu.
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alkuperäinen
Meredin Oy
595,00 €

KIITÄMME
+ huippupitoa juuri tälle
ankkurille sopivalla pohjalla
+ ankkurin keveyttä
MOITIMME
– pidon puuttumista kovalla
soralla
– ”himmelimäinen” rakenne
vaikeuttaa käsittelyä ja
säilytystä
– hintaa

Danforth-kopio
Maritim Oy
Hinta 54,00 €

KIITÄMME
+.
..
MOITIMME
– heikkoa pitoa ja epävakautta pehmeällä soralla
– pidon puuttumista kovalla
soralla
– sormille ja ympäristölle
vaarallisen teräviä, liikkuvia
raskaita osia
KIPPARIN SUOSITUS
L Ei erityisen onnistunut kopio, joka jättää aivan liikaa
toivomisen varaa pidolle ja
käsiteltävyydelle. Tarttunut
ankkuri pomppaa irti vedon
kasvaessa.

KIPPARIN SUOSITUS
L Fortress ei ole paras valinta
veneen ainoaksi ankkuriksi.
Vara-ankkurina osiksi purettuna se on kiinnostava, mutta
kallis hinta karsii ostohaluja.

))

Delta-ankkuri toimi
vakaasti kuten pitääkin.
Sinänsä hyvä pitovoima
ei kuitenkaan ole kuin
keskitasoa sillä maata
ei kasaannu ankkurin
päälle riittävästi.

ruotsalainen perinneankkuri
TESTIN
ULKOPUOLELLA

KIITÄMME
+ pienet ulkomitat ja istuu
tiiviisti ankkurirullaan
+ kenties ei jää ikuisesti
pohjaan kiinni
MOITIMME
– Blyplätin käyttöä ankkurina
KIPPARIN SUOSITUS
L Blyplätin paikka ei ole matkaveneessä, eikä sen varassa
olla yötä. Pienessä kalapaatissa se voi olla kätevä kauniin
ilman onkitauon jarruna, mutta siihen käyttöön on myös
kevyempiä vaihtoehtoja.

ÄLÄ KÄYTÄ
ANKKUROINTIIN!
)

_

Ruotsalaisten suosima lyijytäytteinen sieniankkuri
Blyplätt oli mukana testin ulkopuolella. Sille
mitattiin testin alhaisin pitovoima pehmeässä
sorassa. Kovalla soralla sitä ei edes yritetty kokeilla.
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