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Znanilka
Nemška Bavaria ima nove lastnike, novo stra-

tegijo, nov znak, nov slogan, nove konstruk-

torje in je splovila nove, bistveno drugačne 

jadrnice. Imeli smo priložnost preizkusiti no-

vinko, zanimivo 10-metrsko družinsko jadrni-

co, Bavario Cruiser 32. 

TEKST IGOR ORLOV

FOTO JERNEJ KONJAJEV

N
ovi lastniki največje nemške 
ladjedelnice so načrtovanje 
in oblikovanje nove genera-
cije Bavariinih jadrnic zaupali 
slovitima Farr Yacht Design 

& BMW Group Designworks USA. Prva, po 
načrtih omenjene konstruktorsko-oblikovalske 
ekipe izdelana in splovljena jadrnica, Bava-
ria Cruiser 32, je med navtiki vzbudila veliko 
zanimanje in je, zahvaljujoč svežemu in zna-
čilnemu videzu, hitro postala prepoznavna. 
Znanilko nove generacije Bavariinih jadrnic 
zaznamujeta tako trup z visokimi, strmimi boki 
in dolgo vodno črto, kot tudi visoka, oglata 
kabina s številnimi okni. Kljub zelo visokemu 
bočnemu obrisu trupa in kabine jadrnica de-
luje privlačno in skladno. Bela barva krova 
in trupa, v kombinaciji s sivo-srebrnimi črtami, 
ter vitka in športna snast dokaj »robustno« za-
snovanemu plovilu dajeta potrebno eleganco, 
hkrati pa višji in vitkejši jambor obljublja več 
užitkov pod jadri.
Na testno jadrnico smo stopili čez krmo ozi-
roma skozi odprto prekucno krmno zrcalo, ki 
navdušuje z dimenzijami in z uporabnostjo. 
S tikom prekrita krmna kopalna ploščad (pre-
kucno zrcalo) se preprosto in zanesljivo odpi-
ra in zapira ter na sidru ali privezu dodatno 
poveča kokpit, hkrati pa posadki zagotavlja 
širok odprt dostop do morja ali kopnega. K 
odprtosti in prehodnosti krmnega dela plovila 
pripomore tudi premišljena namestitev zadnje 
napone ter vpetje škote glavnega jadra v eni 
sami točki (ni drsnika škote glavnega jadra). 
V zelo dolgem in prostornem kokpitu sta nam 
bila posebno všeč izredno velik in globok 
odlagalni prostor (pod levo klopjo) in odlične 
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kopalne stopnice, ki imajo svoje posebno me-
sto v pravkar omenjenem velikem odlagališču. 
Poleg teh stopnic je Bavaria CR 32 opremlje-
na z dodatnimi varnostnimi stopnicami, ki jih 
izvlečemo iz trupa in jih lahko uporabimo za 
dvig na krov jadrnice tudi, ko je krmno zrcalo 
dvignjeno in ni nikogar, ki nam ga lahko spusti 
oziroma odpre. Na privezu, sidru in med plov-
bo z motorjem kokpit nove Bavarie z zelo dol-
gimi klopmi nudi enkratno udobje, medtem ko 
med jadranjem, ko je jadrnica nagnjena, viso-
ka podaljška kabine oziroma naslonjala klopi 
v kokpitu, žal, ne posadki ne krmarju ne za-
gotavljajo udobnih površin za sedenje. Krmar 
bo tako med jadranjem večinoma »obsojen« 
na krmarjenje stoje in posadka na sedenje na 
klopeh, kjer bo dobro zaščitena, vendar pri-
krajšana za odprt pogled čez premec plovila. 
Visoka podaljška kabine sta nekoliko nerodna 
tudi med stopanjem iz kokpita na bočno palu-
bo, ki vodi na premec. 
Pot do premca po bočnih palubah je, zahva-
ljujoč namestitvi bočnih napon ob bok jadr-
nice in namestitvi drsnikov škote premčnega 
jadra na krov kabine, popolnoma čista in 
neovirana. Tudi premčno palubo in premčni 
del kabine (pred jamborom) zaznamujejo či-
ste, »neoporečne« ravne površine, ki so kot 
nalašč za poležavanje in delo na palubi. V 
konici premca je majhna lesena stopnica, ki, 
pritrjena na polodprto premčno ograjo, olajša 
dostop na jadrnico čez premec, medtem ko 
med plovbo ponuja imenitno mesto za sede-
nje. Pod ograjo in bobnom navijalne genove 
je nameščen sidrni okov ter manjši sidrni jašek 
z električnim vitlom. Protidrsna podlaga na 
krovu je precej udobna za sedenje in ležanje 
(tudi z golim telesom), vendar ni najboljša za 
hojo, ko je paluba mokra, saj nežen »raster« 
ne zagotavlja zanesljivega oprijema.
Pod palubo nova Bavaria Cruiser 32 skriva 
prijeten, svetel in zračen bivalni prostor, ki ga 
zaznamujejo svetlejše pohištvo in podnice, bel 
strop kabine in belo oblazinjenje ter številna, 
precej velika (odpiralna), okna in palubne 
odprtine. Klasična razporeditev, s spalnimi 
kabinami v premcu in krmi, salonom z obla-

zinjenima klopema in dvojno preklopno mizo, 
z ladijsko kuhinjo in navigacijsko mizo ter la-
dijskim toaletnim prostorom, nudi več udobja, 
kot bi ga pričakovali na 10-metrski jadrnici. V 
notranjosti jadrnice posadko razvaja stojna vi-
šina, odlične možnosti za prezračevanje, veli-
ka salonska miza, dobro oblikovane stopnice, 
»spodobno« velike postelje, zelo prostoren in 
praktičen toaletni prostor, s peho in prostorom 
za mokra oblačila, ter razmeroma majhna, 
vendar odlična ladijska kuhinja. Nekoliko pri-
krajšan bo le navigator, saj je navigacijski kot 
zmanjšan na račun toaletnega in odlagalnega 
prostora pod kokpitom.
Bavario Cruiser 32 smo imeli priložnost preizku-
siti v šibkem vetru, kar je pogosto zelo zahteven 
preizkus za družinsko/počitniško naravnana 
plovila, saj se v šibkem vetru hitro pokaže okor-
nost in neodzivnost, povezana s skromnejšimi 
jadri, veliko težo in veliko prostornino trupa 
jadrnice. Nova Bavaria se je v zahtevnih po-
gojih šibkih vetrov presenetljivo dobro odrezala 
in pokazala, da glede jadralskih zmogljivosti 
spada med boljše jadrnice v svojem razredu. 
Solidne zmogljivosti pod jadri lahko pripišemo 
Farr Yacht Design studiu in vitkejši, nekoliko 
višji športni snasti nove Bavarie, ki bo s svojo 
odzivnostjo in živahnostjo gotovo zadovoljila 
tudi zahtevnejše počitniške kapitane. Aktivnemu 
delu posadke ne bo težko upravljati z jadri, saj 
sta jadri navijalni, poleg tega je premčno jadro 
100-odstotno (spodnji rob jadra se razteza (le) 
do jambora), tako da »flokist« med manevri ne 
bo imel veliko dela. Škota glavnega jadra je 
pritrjena v sredini kokpita in, precej visoko, v ni-
voju mizice, tako da je pri roki članu posadke, 
ki sedi na klopi kokpita in hkrati laže dosegljiva 
s krmarskega mesta. Med jadranjem bosta po-
sadko pred pršcem valov in močnimi sončnimi 
žarki odlično ščitila »spreyhood« in »bimini«, ki 
sta oba zelo kakovostna in funkcionalna.
Bavaria Cruiser 32 je všečna družinska poči-
tniška jadrnica, ki se ponaša z drugačno, pre-
poznavno in inovativno zasnovo, ki razkriva 
pogum in velike ambicije »nove« Bavarie ter 
napoveduje še več pestrih novosti iz največje 
nemške ladjedelnice.
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TEHNIČNI PODATKI
Dolžina čez vse (m) 9,99

Dolžina trupa (m) 9,75

Dolžina vodne linije (m) 8,85

Širina (m) 3,42

Vgrez (m) 1,95

Izriv (kg) 5200

Balast (kg) 1300

Razmerje balasta in teže (%)

POD JADRI

Deljena snast (13/14), dvokrižni aluminijasti jambor, vpet na krov 
in pripet s trdimi priponami, ročni napenjalnik na zadnji naponi, trdi 
pnevmatski vang. Navijalna genova in navijalno glavno jadro. 4 
dvostopenjska samonavijalna vitla.

Višina jambora nad vodno gladino (m) 14,80J

Jadra Elvstrom Sails

Površna jader proti vetru (m2) 51,00

Palubna oprema Lemar in Rutgerson

Višina v salonu (m) 1,84

Višina v premčni kabini (m) 1,84

Višina v krmni kabini pod
strešnim oknom (m)

1,87

Višina v toaletnem prostoru (m) 1,82

Število ležišč 4+2

Ležišče v premcu (m) 1,95x1,73/0,22

Ležišče v krmni kabini (m) 2,00x1,80/1,42

Klopi v salonu (m) 1,97x0,65/0,49

Miza v salonu (m) 1,02x1,11/92

Navigacijska miza (m)  0,71x0,53

Voda (l) 150

Gorivo (l) 150

Motor
Volvo Penta D-1 20 (sail 

drive)

Moč (kW/KM) 13,3/ 18

Propeler trikraki

KONSTRUKCIJA

Nadvodni del trupa in paluba izdelana v sendvičnem načinu. Podvo-
dni del v polnem laminatu. Zunanji sloji laminata prepojeni z izoftal-
nimi smolami. Litoželezna kobilica. Premec in sprednji del kobilice 
ojačana s sintetičnimi vlakni aramid, ki med trkom dodatno varujejo 
najbolj izpostavljene dele plovila. 

Konstruktor
Farr Yacht Design & BMW 

Group Designworks USA

Proizvajalec Bavaria Yachtbau, Nemčija

CE znak za kategorijo plovbe A (6 oseb)

Osnovna cena (EUR) 53.900,00
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NAŠE MERITVE
Testne okoliščine

Zunanja temperatura (º C) 25° C

Smer vetra NNE

Hitrost vetra (m/s /vz) 3-4,5 /6-9

Višina valov (m) /

Jadra glavno, flok

Hitrost

V veter (45º) (km/h /vz) 5,9-6,4/3,3-4,0

Z vetrom v bok

(90º) (km/h /vz)
7,6/4,7

OCENA

+ Zmožnosti pod jadri, svetla, zračna in udobna notranjost, pre-

kucno krmno zrcalo, zelo veliki odlagalni prostor v kokpitu, velik 

in funkcionalen toaletni prostor.

- Neergonomična podaljška kabine oz. naslonjala klopi v kokpitu, 
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HITROST NA MOTOR
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Razmerje med dolžino vodne linije (DVL)
in izriva (I) določa t.i. hitrost trupa
(višje vrednosti - boljše lastnosti).
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RAZMERJE DOLŽINE VODNE LINIJE IN IZRIVA
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Razmerje med površino jader (S) in izrivom
(I) določa dinamične lastnosti jadrnice
(višje vrednosti - boljše lastnosti).
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RAZMERJE POVRŠINE JADER IN IZRIVA
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