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Uutta tekniikkaa

NÄHTY Cox- ja Oxe-dieselperämoottorit

Jan Sjölund

ISOT
dieselperämoottorit tulevat

 300-hevosvoimainen 
Cox CXO300 on 

maailman tehokkain 
dieselperämoottori, 

mutta lisää on luvassa. 
Perustana on Jaguar Land 

Roverin 4,4-litrainen V8.
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nin välein tehtävät määräaikaishuollot 
hoidetaan siinä välissä.

Etenkin nopeissa ja suhteellisen 
kevyissä veneissä dieselmoottorit ovat 
tähän saakka olleet sisämoottoreita. 
Samaan aikaan suurten ja tehokkaiden 
bensiiniperämoottorien suosio on kui-
tenkin kasvanut.

Bensaperämoottorit ovat vastaa-
vantehoisia dieselsisämoot-
toreita kevyempiä, halvem-
pia hankkia ja helpompia 
asentaa, huoltaa ja vaihtaa. 
Sekä Cox että Oxe pyrki-
vät yhdistämään dieselin ja 
perämoottorin edut yhteen 
pakettiin. 

Jotta perämoottorin suh-
teellisen kompakti olemus 
on pystytty säilyttämään, ei 
lähtökohta ole voinut olla 
kovinkaan raskastekoinen. 
Siksi molemmissa tapauk-
sissa katseet on käännetty autoteol-
lisuuteen.

Cox CXO300 tuottaa mallimer-
kinnän mukaisesti 300 hevosvoiman 
tehon. Sen kuivapaino jäänee hie-
man yli 350 kilon tavoitepainon, mikä 
tekee siitä noin 100 kiloa vastaavan-
tehoisia bensaperämoottoreita pai-
navamman. Prosentuaalisesti ero jää 

suureksi, mutta käytännössä kiloista 
ei ole katastrofiksi. Ihan pieniin venei-
siin kun Coxia tai paria tuskin tullaan 
istuttamaan.

Kiloja on pidetty kurissa muun 
muassa alumiinisella perusraken-
teella. Alumiinilohko tulee Jaguar Land 
Roverilta, joka käyttää samaista 4,4-lit-
raista V8-tuplaturbomoottoria muun 

muassa Range Roverissa.
Sen minkä Cox häviää 

tehoissa se kuittaa takaisin 
väännössä. Sitä on nimit-
täin tarjolla 650 newton-
metriä, eli arviolta noin tup-
lasti enemmän kuin vapaas-
tihengittävissä 300-hevos-
voimaisissa bensaperä-
moottoreissa. Tehoakin lie-
nee luvassa vielä jossain vai-
heessa lisää, sillä Cox kertoo 
tiedotteessaan moottorista 
nyt ensivaiheessa ulosotet-

tavan 300 hevosvoiman huipputehon 
olevan ”konservatiivinen” ja mootto-
rissa piilevän vielä ”kehityspotentiaalia”.

Täyden kaasun kulutukseksi 
CXO300:lle ilmoitetaan hieman alle 
80 litraa tunnissa. Vastaavantehoiset 
bensaperämoottorit kuluttavat tyypil-
lisesti täydellä kaasulla noin 100 litraa 
tunnissa.

C
oxin ja Oxen mainospu-
heet ovat varsin saman-
kaltaisia. Niissä puhu-
taan uniikista moottori-
konseptista, jossa yhdis-
tyy dieselkäyttöisen sisä-

moottorin ja bensiiniperämoottorin 
parhaat puolet. Molemmat mootto-
rit on tarkoitettu erityisesti ammatti- 
ja viranomaiskäyttöön, mutta molem-
mat tulevat vapaasti kaupan ja saata-
ville myös huviveneisiin. 

Suomeen kumpikaan vaihtoeh-
doista ei tosin ole rantautumassa 
ainakaan ihan ensi aallossa, sillä sen 
enempää Cox kuin Oxekaan ei ole vielä 
nimittänyt Suomeen maahantuojaa 
saati myyjää. Sen sijaan sekä Ruotsiin 
että Norjaan nimitykset on jo tehty.

Dieselmoottorit edut bensiinimoot-
toreihin verrattuna ovat taloudellisuus, 
kestävyys ja turvallisuus. Niiden kaik-
kien merkitys korostuu ammattikäy-
tössä, joissa moottoria käytetään ja 
rasitetaan paljon.

Taloudellisuus syntyy paitsi bensii-
nimoottoria alhaisemmasta ominais-
kulutuksesta myös kestävyyden tuo-
masta pitkäikäisyydestä. Cox lupailee 
moottorilleen ammattikäyttöön 3 000 
tunnin ja Oxe 2 000 tunnin peruskun-
nostusväliä – kunhan 300 ja 200 tun-

Sekä Cox että 
Oxe pyrkivät 
yhdistämään 

dieselin ja 
perämoottorin 
edut yhteen 

pakettiin. 

ISOBRITANNIALAISEN 
COXIN JA RUOTSALAISEN 

OXEN ISOJA DIESEL
PERÄMOOTTOREITA ON 
ESITELTY ERIASTEISINA 

PROTOTYYPPEINÄ 
MAAILMAN VENEMESSUILLA 

JO PARIN VUODEN AJAN. 
NYT NE OVAT VALMIITA 

SARJATUOTANTOON 
JA MYYNTIIN.

 Oxen Opelin 2-litraiseen die-
seliin perustuva mallisto kattaa 

teholuokat 125–200 hevosvoimaa. 
Tehokkaampien, BMW:n 3-litraiseen 

V6-dieseliin perustuvien mallien 
kehitystyö on käynnissä.
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Cox odottaa myyvänsä suurimman 
osan moottoreistaan pareittain. Seu-
raavaksi suosituimmaksi kaupaksi kaa-
vaillaan kolmimoottoriasennusta. Yksi-
moottoriasennusten osuuden arvel-
laan jäävän alle 10 prosenttiin.

Pari- ja monimoottoriasennuksiin 
on satsattu myös hallintalaitetekno-
logian saralla, jossa Coxin kumppa-
nina on italialainen Xenta. Se on kehit-
tänyt Coxin perämoottoreihin sopi-
van joystick-satamahallintalaitteiston, 
johon sisältyy myös DPS-taivasankku-
ritoiminto.

Oxe ehti dieselperämoottoreillaan 
markkinoille jo Coxia ennen, sillä se 
kerkesi aloittaa 150- ja 200-hevosvoi-
maisten malliensa myynnin jo aiem-
min tänä vuonna. Varsinaisten tuo-
tantosarjan moottorien toimitukset 
alkavat kuitenkin vasta ensi kaudelle. 
Samalla mallistoa on laajennettu 125- 
ja 175-hevosvoimaisilla tehoversioilla.

Kaikki tehoversiot perustuvat 
samaan, General Motorsin kaksilit-
raiseen perusmoottoriin. Yleisimmin 
kyseistä CDTI-dieseliä tavataan maan-
teillä Opel Insignian konepellin alla. 
Opelilla on moottorista myös tupla-
turboversio, mutta Oxe-malleissa tyy-
dytään yhteen ahtimeen.

Perusmoottorin marinoinnin on 
suunnitellut ja toteuttanut ruotsa-
lainen Marine Diesel, joka muuntaa 
ja markkinoi omalla nimellään GM:n 
järeämpiä V8-dieseleitä veneiden sisä-

moottoreiksi. Oxen kehityksestä, val-
mistuksesta ja markkinoinnista vastaa 
Cimco Marine Ab.

Sekä Coxin että Oxen tapauksessa 
viimeisintä huutoa olevaa dieseltek-
nologiaa voidaan pitää itsestään sel-
vyytenä, mutta Oxessa on sen lisäksi 
kaksi perämoottoriksi hyvinkin poik-
keuksellista ratkaisua.

Ensimmäinen niistä on moot-
torin asemointi. Moottori makaa 
Oxen kopan alla vaakatasossa pitkit-
täin eikä pystyssä kuten perämoot-
toreissa yleensä. Samalla myös tär-
keimmät huoltokohteet, kuten suo-
dattimet ja jäähdytysjärjestelmän siipi-
pyörän kotelo, on tuotu sisämootto-
rien tapaan huoltoystävällisesti moot-
torilohkon etupuolelle.

Myös Oxen voimansiirtolinja on 
perämoottoriksi täysin poikkeukselli-
nen. Siinä moottorin tuottama voima 
välitetään kahden hihnavedon kautta 
potkuriakselille. Hihnavedon ja omaan 
koteloonsa heti moottorin alapuolelle 
sijoitetun vaihteiston ansiosta mootto-
rin vedenalainen alaosa on voitu muo-
toilla poikkeuksellisen ohueksi ja siten 
veden vastukseltaan vähäiseksi.

Vetohihnan huoltoväli on 200 tun-
tia ja vaihtoväli 800 tuntia.

Oxen kytkin on hydraulinen ja vaih-
teensiirto sähkö-hydraulinen, mikä 
takaa Oxen mukaan poikkeukselli-
sen sulavan vaihteiden kytkeytymi-
sen. vaihteistoon kuuluu uisteluno-
peustoiminto, eikä se pane pahak-
seen niin sanottua crash stoppia, jossa 
kaasuvipu kiskaistaan yhdellä liikkeellä 
eteen-vaihteelta vapaan kautta pakille.

Parikoneasennuksien yhteyteen 
Oxe tarjoaa lisävarusteena Seastarin 
Optimus 360 -joystick-satamahallin-
talaitetteistoa. Rikipituuksia on kolme, 
10, 25 ja 30 tuumaa eli hieman moot-
torivalmistajan nimeämistavasta riip-
puen kirjaimin kuvattuna saataville 
tulee L, XL, ja XXL tai L, X ja U rikipi-
tuudet. 

Oxen 200-hevosvoimainen versio 
tuottaa 415 newtonmetrin huippu-
väännön, joka saavutetaan käyntino-
peudella 2 500 r/min. Moottorin kuiva-
paino on 350 kiloa. Molempien nume-
roarvojen osalta Oxe on keskimäärin 
tai liki tuplasti 200-hevosvoimaisia 
bensaperämoottoreita suurempi.

Kulutuksessa ero keikahtaa toi-
sin päin, sillä Oxen mittauksissa 
200-hevosvoimaisen version maksi-
mikulutukseksi saatiin 43 litraa tun-
nissa, vastaavantehoisten bensa-

  Coxin hallintalaiteteknologia 
tulee italialaiselta Xentalta  ja kookas 
monitoiminäyttö Enovationilta.

 Cox tähtää ammattiliikenteen 
lisäksi myös huvivenemarkkinoille. 
Moottorin saa myös muodikkaan 
valkoisena.
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perämoottorien kuluttaessa 70–75 
litraa tunnissa.

Oxe raotti hiljattain myös hiukan 
tulevaa, sillä se kertoi uuden tehok-
kaamman moottorisarjan olevan jo 
kehitteillä. Se tulee perustumaan 
BMW:n 3-litraiseen V6-dieseliin, jolla 
tavoitteena on aikanaan kattaa teho-
luokat 200–400 hevosvoimaa.

Jo sitä ennen saataneen osviittaa 
siitä, miten veneilevä maailma ottaa 
dieselperämoottorit vastaan. Ammat-
tikäytössä ovet ovat dieselperämoot-
toreille auki jo bensiiniä paloturvalli-
semman polttoaineen takia. Esimer-
kiksi monien öljynporauslauttojen, 
kaasukenttien tai sota-alusten apu- 
ja huoltoveneissä ei bensiinimootto-
reita suvaita.

Huviveneissä dieselperämoottorien 
mahdollisuuksia rajoittanee eniten nii-
den hinnat, jotka asettuvan alustavasti 
ja karkeasti arvioiden noin tuplasti vas-
taavantehoisia bensaperämoottoreita 
kalliimmiksi. 200-hevosvoimaisen 
Oxen saa Ruotsista vajaalla 500 000 
kruunulla ja Cox ilmoittaa CXO300:n 
verottomaksi tehdashinnaksi 42 000 
euroa. 

www.coxmarine.com
www.oxe-diesel.com

TEKNISET TIEDOT

Merkki: Cox Oxe 
Malli: CXO300 200

Moottorityyppi: Nelitahtinen dieselmoottori

Sylinteriluku: V8 R4

Venttiililuku: 32 16

Iskutilavuus: 4,4 l 2,0 l

Polttoaineensyöttö: Yhteispaineruiskutus (common rail)

Ahdin: 2 x turbo 1 x turbo

Teho: 300 hv @ 4 000 r/min 200 hv @ 4 100 r/min

Vääntö: 650 Nm @ 1 600 r/min 415 Nm @ 2 500 r/min

Kulutus: 78 l/h @ 4 000 r/min 43 l/h @ 4 100 r/min

Paino: 375 kg 350 kg

Välityssuhde: 1.23:1 tai 1.46:1 1.73:1 tai 2.17:1

Rikipituus: 25”, 30” tai 35” 20”, 25” tai 30”

Joystick-järjestelmä: Xenta Systems Seastar Optimus 360

Huviveneissä 
dieselperä-
moottorien 

mahdollisuuk-
sia rajoittanee 
eniten niiden 

hinta.

Suomen Venehuolto
Varaosat: 044 49 499 30
Huolto:   -20
Moottorimyynti:   -10
Veneentekijäntie 9
00210 Helsinki
www.suv.fi

SYYSKAMPANJA
Alennukset ja tarjoukset ovat voimassa 15.8.-31.10.2018.

SAAT LISÄKSI 1 000 €
alennusta romutusmaksuna mikäli annat vanhan moottorisi 
(moottori vetolaitteella/vaihteella) vaihdossa ostaessasi 
Volvo Penta D1-20 - D2-75 -moottorin. 
D1-13 - 690 €

6 990 € D1-13

8 190 € D1-20

8 990 € D1-30

9 990 € D2-40

10 590 € D2-50

5 huoletonta vuotta
(Takuu ja lisäturva yhteensä 60 kk tai 1000 käyttötuntia.)

5 vuoden täysi takuu alkaen 720 €

Laske sopiva rahoitus moottorille 
ja asennukselle osoitteessa:

Suv.fi/suv-rahoitus

Hinnat S-vetolaitteella.  
HS15-kytkimellä - 1 000 €

Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta:

suv.fi/yhteystiedot

Kysy myös adaptereita Yanmar-moottoreiden tilalle.

Kysy myös tehokkaampia 
300-430 hv moottoreita.

15 290 € V6-200 Sx

17 290 € V6-240 Sx

17 900 € V6-280 Sx

16 600 € V6-200 dps

18 600 € V6-240 dps 

19 900 € V6-280 dps


