Žlahtna križarka
Močna, elegantna, suverena pod jadri in razkošna pod palubo.
TEKST IN FOTO IGOR ORLOV

2

~ 2011 NAVIGATOR

test X-YACHTS XC 50

NAVIGATOR ~ 2011

3

D

anski X-Yachts je presenetil svetovno jadralsko javnost s splavitvijo serije čistokrvnih potovalnih
jadrnic, saj so bile vse X-jadrnice
vedno bolj tekmovalno naravnane. Danes, le nekaj let zatem, je serija Xc
(X-cruising) med navtiki postala močno prepoznavna in uveljavljena ter nič manj uspešna
od njihovih »običajnih« hitrejših sester. Jadrnice
serije Xc so s svojo močno osebnostjo, z zelo
privlačnimi klasičnimi linijami, nekaterimi lucidnimi rešitvami in X-ovo »jadralsko« avtoriteto
ter dansko natančnostjo postale tekmice tudi
najbolj cenjenim in uveljavljenim proizvajalcem jadrnic za križarjenje.
X-ove »križarke« so zasnovane tako, da svojim posadkam nudijo visoko raven udobja in
varnosti na morju ter izjemen slog in užitke
pod jadri. Vse to še najbolj velja za najdaljšo
jadrnico v seriji - Xc 50, ki križarjenju daje
posebno dimenzijo, saj z izdatnim volumnom
ponuja najvišjo raven udobja ter z dolgo vodno linijo in visokim jamborom še večjo hitrost
pod jadri. Xc 50 na vodi deluje suvereno in
elegantno. Nekoliko privzdignjeni premec,
strma in visoka boka, močnejša zaprta krma
ter polnejši in obenem zaobljenejši podvodni
del trupa obljubljajo »mehko« in zanesljivo
premagovanje valov v vseh režimih plovbe.
15 metrov dolgi palubi, oblečeni v tik, daje
poseben čar nekoliko dvignjena oplata trupa,
ki, skupaj s tradicionalno oblikovanim krmnim
zrcalom ter parom klasičnih prezračevalnikov,
jadrnici zagotavlja brezčasen retro pridih. Za
klasično oblikovanim krmnim zrcalom (s pozitivnim nagibom) se skrivajo lične, praktične
ter, tudi z varnostnega vidika, zelo uspešne
rešitve. V krmnem zrcalu se poleg preklopne
kopalne ploščadi »skrivata« priročno odlagališče za napihljivi rešilni splav in krmno sidro
s pregibnim sidrnim okovom. Rešilni splav in
sidro sta na idealnem mestu za splavitev oz.
spuščanje ter zelo priročna.
Kokpit Xc 50 ne osvaja z izjemnimi merami
ali inovativnimi rešitvami, temveč predvsem
z neoporečno funkcionalnostjo: z odlično
odmerjenimi krmilnimi obroči, z ravno prav
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veliko sredinsko konzolo in dvojno preklopno mizo ter s premišljeno
razporejeno in zelo kakovostno palubno opremo. Vetrobransko steklo in
»spreyhood«, ki seže do polovice kokpita, nudita posadki odlično zaščito pred vetrom in pršcem valov, medtem ko zajetni »bimini« omogoča
dobro zaščito pred (pre)močnimi sončnimi žarki ali dežjem. Odpiranje
in zapiranje prostornih in dostopnih odlagališč v kokpitu olajšajo blažilniki, medtem ko njihovo vodetesnost zagotavljajo dobro oblikovane
odprtine in gumasta tesnila.
Sijajna vitla Andersen (opremljena z elektromotorji), zelo kakovostni
»štoperji« Spinlock, drsniki in škripci »Ronstan« ter hidravlična zadnja
napona »Navtec« zagotavljajo lahkoten in učinkovit nadzor spoštljivo
velikih »cunj«, ki jih nosi danska lepotica. Trokrižni jambor, projektiran
posebej zanjo, ter navijalno glavno jadro in genova kot tudi ravno prav
velik in globok genaker s praktično »nogavico« omogočajo tudi maloštevilni posadki enostavno in učinkovito jadranje v vseh pogojih. Ne glede
na to, da se lahko na Xc 50 genova in glavno jadro (testna jadrnica je
bila odeta v jadra North Sails) lično navijeta okrog premčne pripone
oz. debla, sta jadri med jadranjem »v orco« imeli zelo dobro obliko in
se izkazali za precej zmogljivi.
Med testnim jadranjem smo vsi na krovu vsaj za trenutek pozabili na vse
in odjadrali v nek drug svet, kjer kraljuje veter in se slišijo samo valovi.
Enkratnemu občutku in vzdušju je botroval čudovit sončen dan in svež
veter, predvsem pa brezčasnost, popolnost in zaupanje, ki ga izžareva
največja »X«, namenjena križarjenju. Lepota in občutek popolnosti prideta še najbolj do izraza med krmarjenjem, saj je s krmarskega mesta
odličen pregled nad plovilom in obzorjem, medtem ko pri krmilnem
obroču čutimo odzivnost in ubogljivost, kakšnih nismo vajeni na udobnih
potovalnih jadrnicah. Med jadranjem smo skoraj pozabili, da imamo
pod seboj jadrnico težko 16 ton in široko 4,5 metra, saj se je Xc izkazala kot precej živahna in hitra jadrnica. V vetru, ki je pihal s hitrostjo
med 15 in 22 km/h (8 in 12 vozli), smo med jadranjem v »laški orci«
(50-60° proti vetru) dosegali hitrosti le za odtenek pod 17 km/h (9 vozli). Tudi med jadranjem z vetrom smo z genakerjem dinamično jadrali in
dosegali hitrosti okrog 8 vozlov. Jadranje je tako nedvomno pokazalo,
da bo z Xc 50 užitek jadrati tudi v šibkejših vetrovih (tudi med jadranjem
z vetrom) ter, da udobna danska križarka zmore hitro premagovati večje
morske razdalje. Posebno nam je bilo všeč obnašanje jadrnice med
jadranjem v veter; na sunke vetra se je namreč odzivala hitro in krmarja
kar sama »peljala« v optimalno smer proti vetru. Veliko balasta v kobilici, razmeroma visoka snast in zelo globok list krmila krmarju omogočajo
optimalen odziv in tudi izkušenim in zahtevnim jadralcem zagotavljajo
uživanje v jadranju.
Xc 50 tudi pod palubo deluje izjemno prepričljivo. Elegantne in funkcionalno oblikovane stopnice vodijo v razkošno notranjost, ki ima v
standardni različici svež moderen interier z belimi lesenimi oblogami.
Za doplačilo je mogoče izbrati tudi klasično podobo notranjosti v tiku,
kakšno smo videli na testni jadrnici. Ne glede na izbiro notranjosti so
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ladijska kuhinja, navigacijski kot, leseni del
sedežne garniture, omarice, police, garderobne omare ter oprijemala izdelani iz visokokakovostnega tika, ki je prebarvan s posebnim
lakom s satenastim odtenkom. Temnejši tropski
les v kontrastu z velikimi belimi površinami in
številnimi okni ter palubnimi odprtinami dajejo
notranjosti poseben ton. Poleg standardne razporeditve z dvema spalnima kabinama v krmi
in kraljevsko lastniško kabino v premcu je Xc
50 moč naročiti tudi v zelo zanimivi izpeljanki
z nekoliko manjšo lastniško kabino ter dodatno
kabino v konici premca, namenjeno posadki
in/ali shranjevanju dodatnih jader. Kupcem
sta na voljo tudi verzija z dvema krmnima toaletnima prostoroma in s srednje veliko kuhinjo
(na fotografijah) ter verzija z enim krmnim toaletnim prostorom in veliko kuhinjo. Vse različice notranjosti Xc 50 bodo v razkošnem (a
obenem domačem) ambientu posadki nudile
enkratno udobje tudi na najdaljših plovbah. Pri
zasnovi in oblikovanju notranjosti se snovalci
Xc 50 niso osredotočali samo na estetsko dognanost in udobje za posadko temveč tudi na
varnost, praktičnost in dostopnost vseh napeljav in sistemov na plovilu, kar potrjuje izjemna
dostopnost do motorja, vseh odprtin v trupu
(pod vodno gladino) in krmilnega sistema.
Xc 50 je zagotovo ena najprivlačnejših in najbolj zaželenih (oceanskih) križark na trgu, saj
ponuja izjemno harmonijo lepote in moči, ter
zagotavlja odlične plovne lastnosti in jadralske
zmožnosti glede na volumen, težo ter raven
opremljenosti.
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TEHNIČNI PODATKI
Dolžina čez vse (m)

14,99

Dolžina vodne linije (m)

13,51

Širina (m)

4,6

Vgrez (m)

2,35

Izriv (kg)

16.085

Balast (kg)

6970

Razmerje balasta in teže (%)

43

POD JADRI
Deljena snast (13/14), trokrižni aluminijski jambor, vpet v trup,
pletene jeklenice, pnevmatski napenjalnik na zadnji naponi, trdi
pnevmatski vang. Navijalna genova in glavno jadro. 6 dvostopenjskih samonavijalnih vitel.
Jadra

North Sails

Glavno jadro (m )

70,9

2

Navijalna genova 106% /140% (m2)

56,70 /74,5

Genaker (m2)
Palubna oprema

25

150

0
5
10
15
20
25

202
Ronstan/Spinlock

Višina v salonu (m)

1,97-2,00

Višina v premčni kabini (m)

1,90-2,00

Višina v krmnih kabinah (m)

2,05

Število ležišč

6+2

120

20

90

15

60

10

30

5

Navigacijska miza (m)

1,0x0,65

0

Voda v dveh tankih (l)

808

Gorivo (l)

614

0

Ležišče v premcu (m)

2,10x1,80/1,20

Ležišče v levi/desni krmni kabini (m)

2,00x1,50/1,15

Miza v salonu (m)

Motor

Yanmar (sail drive)

Moč (kW/KM)
Propeler
16 (10)

Zunanja temperatura (º C)
Smer vetra

6,4 (4)

500

Hitrost vetra (m/s /vz)
1000

1500

2000

2500

3000

Višina valov (m)
Jadra

OCENA

trikraki, zložljiv

Trup, paluba in list krmila izdelani v sendvični konstrukciji,

Testne okoliščine

9,6 (6)

80,9/110

KONSTRUKCIJA

NAŠE MERITVE

12,9 (8)

1,07x0,76

28° C

laminirani z uporabo izoftalne smole in biaxialnega E-stekla in
PVC pene. Polni laminat okrog kobilice, krmila in na točkovno

NNE

obremenjenih mestih. Nosilne pregradne stene vlaminirane v

4,5-6 /9-12

trup. Jeklena strukturna ojačitev v območju kobilice, jambora

/
glavno, genova (106%), genaker

Hitrost

in stranskih pripon.
Konstruktor

Niels Jeppesen

Proizvajalec

X-Yachts

+ slog, kakovost, udobje, jadralske zmogljivosti glede na težo

V veter (50º) (vz)

7,2-8,9

CE znak za kategorijo plovbe

- omembe vrednih pomanjkljivosti nismo opazili

Z vetrom (120º) (vz)

6,9-8,5

Osnovna cena (EUR)
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