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-MÄNNEN BAKOM FRAMGANGARNA

Tre välkända och framqänqsrika hätmärken, det borde
räcka för att luta sig tillbaka och ta det lugnt. Men inte för
Jan-Erik Viitala och Sakari Mattila. Nu siktar de istället pa USA.
TEXT ANNA SANDGREN

aluminium-plast-hybriden
XO-Boats. XO blev snabbt
känd för sin nydanande design och goda sjöegenskaper.
Bänkade vid ritborden ville de nu göra nägot ännu bättre.
Nägot helt nytt som skulle ta bätlivet och framförallt bätupplevelsen och drömmarna om fritid och frihet ett steg längre.
- Vi hade de skandinaviska förhällandena
i ätanke redan när vi började skissa pä Axopar 28 och satte därför
upp tre kriterier: Utmärkta sjöegenskaper, ett lättdrivet
skrav och ett konkurrenskraftigt pris. Jag trar att vi har
Iyckats, ler Janne Viitala och fortsätter:
- För att nä framgäng med en ny bat mäste man ha koll
pä hur dagens bätägare beter sig. Här är vär övertygelse
att bätfolk är som folk är mest, det viii säga alla använder de sina bätar pä olika sätt. En deI viii vara ute i flera
dagar pä raken, andra viii prava fiskelyckan, somliga
viii ut och glida över dagen, äta picknick pä en klippa i
havsbandet, medan nägon annan ska använda bäten för
att pendla till sommarstugan och kanske även transportera material. Sakari och jag insag snabbt att vi behövde
skapa en bat där skravet fick vara vägledande och sedan
ligga till grund för ytterligare utformning. Värt mäl är heIa
tiden att ge vära kunder en helt ny typ av bätupplevelse.

ed Axapar, snm sjösattes förra äret ach har sätt i
150 exemplar pä ett är, har den finska bätkonstruktören
Sakari Mattila och hans parhäst Jan-Erik Viitala befäst
sin position i bätvärldens toppskikt. Efter succeer med
Aquador, XO-Boats och Paragon valde de 2013 att äter
ställa sig vid ritborden. För inte när man popstjärnestatus genom att bekvämt luta sig tillbaka i kaptensstolen med en välskakad drink i handen. Inte ens i batbranschen. Sakari Mattila är hjärnan bakom och grundaren till Aquador Boats (numera ägt av Bella Boats).
Jan-Erik Viitala är den yngre energisprudlande förmägan
som tillsammans med Mattila stär bakom Paragon Yachts
(där svenska Nimbus nu är ägare) och 2010 lanserade

NU ÄR BLiCKARNA VÄNDA
ÄVEN MDT DEN AMERIKANSKA
MARKNADEN

Resultatet blev snm bekant fem alika madeller av
samma 28-fotsskrav (Open, AC, Cabin, OC, T-Top). De
tog med sig säväl erfarenheter som initialer frän sina
tidigare succekonstruktioner
när de skapade Axopar. I
övrigt är det här en konstruktion som tar oss med in i
framtidens bätdesign, istället för att blicka bakät. Med
ett undantag; skravet har försetts med dubbla steg, med
Ocke MannerfeIts klassiska Nimbus 250 R som inspirationskälla. Här är tanken att stegen ska leda in luften under skravet och smörja det sä att friktionen minskar. Allt
är genomtänkt in i minsta detalj. Givetvis gör det lätta
ribbliknande skravet att vikten hälls nere, vilket i sin tur
päverkar bäde tillverkningskostnaden och bränsleätgängen. Ett annat sätt att kunna erbjuda en prismässigt hallbar bat är att sköta tillverkningen helt utan mellanled.
Axopar tillverkas och monteras i en jättefabrik i Polen.
Janne Viitala är pratsam nch bjuder in till samtal
pä fördäck pä en av Düsseldorfmässans utställningsbätar, en Axopar 28 AC. Folk kommer och gar mest heIa
tiden. Janne verkar känna de fiesta och de han inte har
sett tidigare hälsar han artigt pä. Flera representanter för
olika bätfirmor dyker upp och erbjuder honom pä stäende fot att bli hans agenter i deras respektive hemland,
samt fragar om kommande uppföljare. Intresset är minst
sagt stort för de tvä finnarnas konstruktioner.
- Jag trar att vi lyckas bra för att Sakari och jag kompIetterar varandra. Han är marknadsförare och reklamman, med langt förflutet inom bilindustrin. Sakari har en
enorm känsla för trender och form och kan pä ett unikt
sätt mäla upp heIa framtidsscenarion för sig. Sedan kommer han till mig med sina ideer och jag ser helt enkelt
till att vi fär ner dem pä ett vettigt sätt och kan göra
verklighet av dem. Just influensen frän bilindustrin, som
länge har legat sä langt före bätbranschen,
trar jag har
varit värdefull. Det ska kännas som att sitta i en bil och

~ Dreamteam. Sakari
Mattila oen Jan-Erik Viitala
kompletterar varandra väl.
Mattila är idlisprutan eeh
Viitala ser till att hans
visioner blir verklighet.
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köra. Dessutom är det nog bra att det skiljer nägra är pä
oss. lag är 70-talist och Sakari 40-talist, vilket gör att vi
fangar upp ett stort spann med bade erfarenheter och
nya ideer, säger Janne och reser sig upp för att välkomna
en av Axopars grekiske äterförsäliare.
Han har kommit för att prata om den senaste modellen i familjen, Axopar 37. För som sagt, herrarna
Mattila och Viitala sitter inte direkt stilla i bäten. Mindre
än ett är efter Axopar 28:ans lansering är det dags för
familjens större medlem att ta form. Skrovet har bland
annat förlängts med 9 fot och en dei andra uppdateringar har gjorts. I övrigt är principen den samma, ett och
samma lättdrivna skrov med möjlighet att utforma fyra
olika modeller (AC, C T-Top, T-Top och Cabin). Nu är
blickarna vända även mot den amerikanska marknaden.
- Efter att ha lanserat 28:an i Skandinavien, märkte
vi att efterfrägan finns även i andra delar av världen. I
Medelhavet har ribben varit populär länge, och därför
blev Axopar med sitt ribbliknande skrov efterfrägad
där. Vi har sält mänga bätar till Mallorca, Grekland och
Turkiet, faktiskt även AC-modellen. En anledning till det

är nog taklösningen där det gar att öppna upp sä pass
mycket att man aldrig känner sig instängd.
För det där med att sitta fast och vara instängd lär
aldrig bli duons melodi. Här är det full fart in i framtiden
som gäller. Och pä tal om framtiden. Hur ser de själva
pä de utmaningar bätbranschen stär inför när det gäller
miljötänk och ätervinning! XO tillverkas som bekant
delvis av ätervinningsbar aluminium, medan Axopar
görs i glasfiber, ett material som inte är lätt för naturen
att bryta ner -inte heller att äteranvända,
- lag tror att det om 15-20 är finns andra material som
kommer ersätta glasfibern. Redan idag finns det en hel
dei alternativ, men de är än sä länge inte anpassade eller
tillräckligt utprovade för att passa till bätproduktion. Däremot tror jag att vi kan fä värmeformade produkter och
att vi kan tillverka bätar genom sä kallad värmestöpning
av olika piaster. När sedan bäten är förbrukad är det enkelt att smälta ner den igen och sedan äteranvända plasten. Tekniken finns redan till viss dei, men da bara för
smäbätar, lag hoppas att detta kan bli ett sätt att arbeta
mer hällbart även vid produktion av större bätar, _

~ Nya Axopar 37 är en flirt
med andra sidan Atlanten.
Bara marknaden i Florida
är lika stor som heia den
europiska, nagol som loekar
de Iva tinnarna. Upplägget
är deI samma som tör 28:an,
där deI snabba skrovel
ulgör grunden tör lyra
olika modeller.

