
Sunbeam 44 on Itävaltalaisen veneveistämön Schöchl Yachtbaun tekemä. Vene on vankka 
bluewater pursi, joka muistuttaa paljon Ruotsalaisia kilpailijoitaan Hallberg Rassya ja 
Najadia eikä vain ulkonäöltään, vaan myös laadultaan.  Sunbeam 44 valmistus alkoi 1995 
ja viimeinen 44 jalkainen vene tehtiin muutamia vuosia sitten. Veneitä on tehty yli 50 kpl. 
Tätä venettä tuotannossa seuraa hyvin samantyyppinen Sunbeam 42.

Sunbeam 44:n runko on erittäin vahva ja jäykkä mm. erityisen sisäänlaminoidun 
teräskehikon vuoksi.  Myös köli on pultattu kiinni tähän koko runkoa vahvistavaan 
kehikkoon.  Runko on kokonaan käsinlaminoitu ja rungon ja kannen liitos on laminoitu. 
Käytetty Isoftaalihartsi antaa paremman suojan osmoosia vastaan. Kölin yläosa on jäykkää 
terästä ja alaosassa on massiivinen lyijybulbi.  Koko köli sekä kölin ja rungon pultattu liitos 
on vielä ulkopuolelta laminoitu umpeen ja näin on saatu erittäin kestävä, saumaton ja 
helppohoitoinen kölirakenne.  Sunbeamin runko on hyvin lämpöeristetty ja siten sisäilma 
pysyy kuivana vähäisen kondenssi kosteuden vuoksi. 
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Mitat

Pituus 13,40 m

Leveys 3,98 m

Korkeus 20 m

vesilinja 11,50 m

Paino noin 13 t.

Kölipaino noin 4 t.  (lyijy)

Syväys noin 2 m

Moottori

Moottori Yanmar 4JH2-DTE   (2185h)

Teho 88 /  64,72

Vetoakseli Akseli  35mm (Stailless steel)

Potkuri Variprop  (3)  kääntyvälaipainen

Potkuri (vara) Kolmilapainen pronssipotkuri

Yleistä

Materiaali Lasikuitu

Kansipäällyste Tiikki

Valmistusvuosi 1999

Vuoteita 6    ( kaksi salongissa )

Kotisatama Agios Nikolaos, Kreeta, Kreikka

Hinta 154 000 €

EU vero Maksettu

Rakentaja Schöchl Yachtbau GmbH, Austria

Sertifioija German Lloyd AG
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s/y Bella amien ensimmäinen omistaja (ennen meitä) oli iäkäs saksalainen teollisuusmies. 
Venettä oli käytetty ensimmäisen 16 vuoden aikana hyvin vähän. Esim. moottorin 
käyttötunnit olivat 650h  (2016).   Vene oli sisältä uuden veroinen ja ulkoinen olemuskin oli 
tuore, koska alunperin tummansininen gelcoat oli maalattu valkoiseksi.  Vähäisen käytön 
varjopuolena oli että meillä oli alussa tekniikan osalta paljon päivitettävää. 

Olemmekin päivittäneet viime vuosina mm. navigointitekniikkaa (2017 ja 2022), autopilotti 
(2017), käyttövesipumppu, maasähkölaturi (Mastervolt 12/75-3) sekä moottorin laturilta 
akkuun laturi (Sterling 12v /130amp) , akut, kylmiökoneisto, pilssipumppu uusine 
automaattikatkaisijoineen, lämmityslaite (Safire 3200Di / 2021) ja paljon muuta. Lisäksi 
veneeseen on uusittu laadukkaat cruising-purjeet (North Sails Niiniranta 2017).  Lisää 
päivityksiä löytyy varusteluettelosta. 

Yanmar  4JH2-DTE (88hv) Moottori on toiminut moitteettomasti, mutta siihenkin tehtiin 
(2021) perusteellinen ennakoiva kunnostus/huolto jossa purettiin ja puhdistettiin turbo, 
jäähdytysveden lämmönvaihdin ja öljynlauhdutin. Tässä yhteudessä kaikki tiivisteet ja 
kumiset vesiletkut uusittiin moottoriin. Samalla uusittiin jäähdytysveden pakoputkeen 
ohjaava pakomutka, jonka mailit olivat lähenemässä loppuaan. Vetuksen Uniflex flexible 
coupling (vetoakselin joustava liitos vaihteistoon)  uusittiin jo pari vuotta aemmin.  
Polttoaineletkut ja moottorin kumityynyt on uusittu v. 2019.  Polttoaine tulee Dragon 500 
suodattimen läpi koneelle. Suodattimia on kaksi rinnakkain ja sen voi tarvittaessa vaihtaa 
lennosta toiseen.
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Belle amie on ollut jo kolme vuotta Kreetalla Marina Agios Nikolaoksessa.  
AgNik Marina on kaupungin ylläpitämä ja siksi kohtuuhintainen, mutta hyvin 
hoidettu ja turvallinen marina.  Marinan sijainti on pienen kaupungin 
sydämessä, jossa kaikki palvelut löytyvät läheltä.  Täällä on laaja liveaboard 
yhteisö joka koostuu veneilijöistä ympäri maailmaa ja joista monet asuvat 
veneessä pysyvästi.  Myös suomalais veneitä on useampia.  Ainoa huono 
puoli tässä marinassa on useiden vuosien jono, sillä tämä taitaa olla  yksi 
Aegeanmeren suosituimpia marinoita.   

Belle amiella on marinassa vuosipaikka valmiina ja se on maksettu syyskuun 
2023 loppuun asti. Tästä olisi helppo aloittaa eläkepäivät Välimeren parhailla 
vesillä purjehtien ja vaikka veneessä asuen ympäri vuoden jos niin haluaa.

Eläkepäivät purjehtien välimeren kauneimmassa saaristossa

Kalymnos

Ikaria
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Veneessä on käsin ammattitaidolla tehty mahonkisisustus jollaista vain harvoista 
nykyveneistä löytää. Sisällä ollessa voisi kuvitella olevansa puuveneessä.
 
Perinteisessä salongissa on tilaa hyvinkin kuudella ison klaffipöydän ääressä. Laadukkaat 
sohvat alkuperäisillä kankailla ovat vielä hyvässä kunnossa.  Salongista löytyy myös 
säilytystilaa sohvien alta ja kaapeista. Konehuoneeseen aukeaa isot luukut pentrystä, 
wc:stä, owners cabinistä sekä salongista eli kaikilta neljältä sivulta helpottaen huoltotöitä.
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Keulahytissä on sivusta aukeava parivuode, oma wc/suihku sekä hylly- että 
ripustinkaappi. Lisää säilytystilaa on laatikostossa, pikkukaapeissa ja vuoteen 
alta kahdessa isoissa vetolaatikoissa sekä pilssissä. Keulahytistä löytyy myös 
pieni kirjoitus/meikkipöytä josta löytyy ”karttalaatikko”, USB-latauspiste ja 
maasähköpistorasia.  Tässä veneessä myös lattia on aitoa puuta.  
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Erittäin ilmava owners cabin veneen perässä sisältää ison parisängyn jonka molemmin 
puolin on istuin.  Hytistä löytyy molemmilta sivuilta sekä hylly- että ripustinkaappi ja paljon 
muutakin säilytystilaa.  Hytistä löytyy myös lukuvalot, usb-latauspisteet, 
maasähköpistorasia ja peili.  Kaikissa kansiluukuissa on hyttysverkot ja pimennysverhot.
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Pentry on tilava ja toimiva sekä merellä että satamassa. Pentry on varustettu kaasuliesi / 
uunilla sekä maasähköllä toimivalla induktio liedellä . Hyvät säilytytilat ruokailuvälineille ja 
ruuanlaittovälineille sekä myös elintarvikkeille.  Kylmiö, jonka tekniikka on uusittu 2019, on 
120 litrainen.  Pentry on myös varustettu täydellä setillä kalustoa kokkailuun sekä 
kattaukseen. Toiseen hanaan vesi tulee aktiivihiilisuodattimen läpi ja käytetään 
juomavesihanana.
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Keskiveneen toilettiin ja suihkuun on käynti sekä owners cabinistä että salongista. 
Molemmissa toileteissa on helppohoitoiset pinnat sekä suihkut varustettuna suihkukaivoilla 
jotka tyhjentyvät sähköpumpulla. Molempien tasot ovat Coriania. Keula wc:ssä on muutama 
vuosi sitten asennettu sähköllä toimiva wc-pumppu.  Keski wc:ssä on vuonna 2021 uusittu 
manuaali Jabsko. Molemmat Comfort kulholla. Keskiveneen wc on varustettu 55 litran 
septitankilla jossa on sekä imutyhjennysputki että mereen tyhjennys mahdollisuus. 
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Tilat

Hyttejä 3

Kylpyhuone / WC 2

keulassa Sähkötoiminen wc + 
suihku

2019

Keskiveneessä Manual Jabsko + 
suihku

2021 
(Jabsko)

Tankit

Polttoainetankki 240 L. (stainles steel)

Vesitankki 540 L. (stainles steel) 240L + 
(6x50L)

Septitankki 55 L.  (stainles steel)

Jolla Walkerbay Genesis 270 
rib

Perämoottori 
(sähkö)

Torgeedo travel 503  
(sähkö)

Perämoottori Yamaha 2,5    4-tahti

Akut

Starttiakku 1 x 70 ah

Hupiakut 2 x 210 ah  AMG Varta

Keulapotkuri 2 x 55 ah   Optima  (spiral)
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Laitteet

Keulapotkuri Vetus R 160 / 4.7  80kgf

Lämmitys Safire 3200Di 2021

Poppikone Fusion MS-RA70  
(Bluetooth)

2022

Kaiuttimet Pieneer (4 kpl)

Vinssit Harken 53      2 kpl

Vinssit Lewmar 44 (sähkö) 2 kpl

Inventteri Victron Phoenix 12/250

Akkumonitori Victron BMV-712 BT 2020

läpiviennit ja Trudesign 2017, 2019

ventiilit Trudesign 2017, 2019

Jäähdytys Cabin cooler 2018

Lataus

maasähkölaturi Mastervolt 70/12 2020

Maasähkölaturi
(keulapotkuri)

Sterling 1240 CED  12 / 40 

Lataus 
moottorilta

Sterling   12v 130 amp 2020

aurinkopaneelit 4 x 80 w 2018

Lataussäädin Mastervolt  MPPT Solar 
charge master 25

2018

USB-lataus USB latauspistorasioita 
jokaisessa hytissä ja 
avotilassa yhteensä 12 kpl.

sivu 11



Sunbeam 44, 1999      ”s/y Belle amie”      for sale

Navigointi

Kompassi Suunto

Karttaplotteri Raymarine Axion 9 2022

Tutka Raymarine Quantum 2017

Autopilotti Raymarine EV-1  ACU-200 2017

AIS Raymarine AIS 650 class B 
transceiver

2017

Splitter Reimarinen AIS Splitter 2017

VHF Raymarine Ray 50 VHF 2017

Tuuli, Syväys 
ym.

Raytheon

Verkko Raymarine Seatalk NG 
NMEA 2000

2017

Ankkurit ja 
tarvikkeet

Ankkuripeli Lofrans Kobra (uusi moottori 
ja täyshuolto 2019)

2019

Ankkuri Manson Supreme 36 kg 
(sinkitty)

Ankkuri Bugel 25 kg (stainless steel)

Apuankkuri Rocna 10 kg (sinkitty)

Ankkuriketju 8 mm SS   AISI 316Ti,   80m
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Purjeet

Isopurje 
(rulla)

North Sails NPC Radian NDR 
9.0 (pystylatat)  55m2 ( 140% )

2017

Genua 
(rulla)

North Sails NPC Radian NDR 
8.1  38 m2

2017

Genaakkeri+
sukka

Alkuperäinen (ei koskaan 
käytetty)

Runko 
maalattu

Runko oli alunperin 
tummansininen ja on maalattu 
uudelleen noin 10 vuotta sitten 
valkoiseksi edellisen omistajan 
toimesta. Maalattu runko on 
helpompi hoitoinen kuin 
gelcoat.

Myrkkymaali Pohja maalattiin Coppercoat 
epoksilla.   (7 kerrosta) Maalin 
kesto noin 10-12 vuotta.

2019

Belle amie:lla purjehtiminen on tehty turvalliseksi ja helpoksi. Kaikki 
tarvittavat säädöt hoituvat suojaisesta avotilasta. Genuan reivaaminen ja 
sisäänrullaus sekä ison sisäänrullaus että esiinrullaus hoituu helposti 
Lewmarin 44 sähkövinsseillä. Isopurjeen reivaaminen on nopeaa, 
turvallista ja helppoa. Sähkövinsseillä hoituu kaikki muut purjesäädöt paitsi 
jalukset. Jalusvinsseinä on vahvat Harkenin 53:set.  Ison jalus voidaan 
viedä kummalle puolen vain joten se hoidetaan aina tuulenpuolen vinssillä. 
Silloin molemmat jaluksen ovat helposti kipparin hoidettavissa. 
Toimintavarman Raymarinen autopilotin avulla purjehtiminen on helppoa 
myös yksin. 
Sähkövinssillä on myös helppo nostaa jolla moottoreineen kannelle 
Spinnun nostimella yhdestä nostopisteestä.  Takana löytyy myös taavetit 
silloin kun jollaa haluaa kuljettaa siellä.
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Ota yhteyttä jos haluat lisätietoja tai valokuvia Belle amie:sta

                           Sakari Pekkala  

                           sakari.pekkala@gmail.com                                          
                            +358 44 5623 811
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