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test BÉNÉTEAU FIRST 25.7
Ne glede na to, da v dolžino meri le 7,5 metra, ima jadrnica First 25.7 vgrajen motor, ladijsko stranišče, ločeno
spalno kabino in je sposobna manjšo družino popeljati
tudi na večdnevno križarjenje med samotne otoke.
TEKST IGOR ORLOV / FOTO UROŠ MODLIC

F

irst 25.7 se ponaša s sodobnimi linijami trupa, z dvema krmilnima listoma, lepo nizko in ozko kabino ter s čisto in prehodno
palubo. Kljub zelo visokima bokoma in nekoliko robati obliki
ima jadrnica poseben šarm in všečno podobo. Na jadrnico
smo stopili čez krmo, kar je nekoliko laže kot čez premec, in
precej visoko enodelno premčno ograjico. Med stopanjem na relativno
ozko krmno klop nam je bila v pomoč odlična protidrsna podlaga, saj
je bila paluba vlažna.
Zasnova kokpita Firsta 25.7 je preprosta in funkcionalna; dve dolgi
klopi (na testni jadrnici sta bili odeti v tik) ter, med njima, škota glavnega jadra z drsnikom in argola s podaljškom. Prehodnost kokpita
nekoliko ovira le dokaj kratek drsnik škote glavnega jadra, ki ga
je moč preprosto umakniti in škoto glavnega jadra pritrditi samo v
eno točko, na tla kokpita. »Grba« sredi tal kokpita ter odprtine ob
robovih klopi (ob katere je moč med sedenjem na krmni bočni palubi
opreti pete) niso moteče, posadki pa bodo odlična opora za noge
tudi med občutnejšim nagibanjem jadrnice. Bočni priponi sta pritrjeni na rob plovila, medtem ko sta drsnika škote genove pritrjena na
streho kabine, kar naredi bočni palubi popolnoma čisti in izredno
prehodni. Za varnejše premikanje vzdolž palube bosta poleg ograje
z enojno jeklenico posadki dobro služila leseni ročaj vzdolž kabine
ter leseni rob, ki je obenem pomemben estetski element plovila. Tudi
premčna paluba, sicer ne ravno velika, je precej čista, saj iz nje štrlita le privezni bitvi. Na konico premca je pritrjena prednja napona
z bobnom za navijalno genovo, levo od nje je vodilo za privezno
vrv, na desni strani pa manjši sidrni okov. Takoj za sidrnim okovom,
pod premcem, je praktično in dovolj veliko odlagališče za sidro in
sidrno verigo oziroma vrv. Vse vrvi za uravnavanje jader (s premca
in z jambora) tečejo proti kokpitu vzdolž strehe kabine. Lično in
premišljeno izvedena napeljava vodi vse vrvi do »štoperjev« in dveh
vitel, ki zadoščata za vse potrebe med jadranjem.
Bénéteau First 25.7 ima pod palubo skoraj vse, kar imajo njene
večje sestre; veliko salonsko mizo, navigacijski kot, kuhinjo, ločeno
spalno kabino ter ladijski wc. Številna okna na kabini in trupu, svetlo
in lepo oblikovano pohištvo ter belina stropa in tal ustvarjajo zračen
in prijeten bivalni prostor, ki se razprostira le pod premčno palubo
in kabino. Pod kokpitom ni ležišč, kar je omogočilo načrtovanje
varnejšega (globjega) kokpita ter zagotovilo dva dragocena, izjemno velika in láhko dostopna odlagalna prostora v krmi. Višine v
notranjosti jadrnice niso »stojne« (1,68-1,50 m), vendar omogočajo
dokaj láhko gibanje tudi višjim osebam. Ob vhodnih stopnicah v
desnem boku jadrnice je precej velik navigacijski kot, ki bo tudi na
sidrišču ali privezu služil kot prijeten kotiček za pisanje ali branje.
Ob nasprotnem boku, levo od vhodnih stopnic, je majhna, vendar
uporabna kuhinja, ki premore enojni plinski kuhalnik, miniaturno korito s pipo na »nožni pogon«, hladilno »skrinjico«, prostor za odlaganje smeti ter praktične poličke za odlaganje posode in hrane.
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Kuhinja je zasnovana in nameščena tako,
da kuhar med kuhanjem lahko stoji (saj je
nad njim odprtina v strehi ob vhodu v jadrnico) in ima dovolj zraka (dobro prezračevanje
omogočajo še dva odpiralna okna kabine in
palubna odprtina), kot dodatno delovno površino pa lahko uporabi še stopnico in navigacijsko mizo. Bliže premcu, prislonjena ob
pregradno steno salona stoji velika dvojno
preklopna salonska miza, ki odlično služi tudi
4-članski posadki. Klopi ob salonski mizi sta
tudi postelji. Klop/postelja ob levem boku je
dolga 1,70 m in primerna le za nekoliko nižjo
osebo, medtem ko ob desnem boku dolžina
klopi/postelje krepko presega dva metra.
Klop/posteljo ob desnem boku je možno tudi
razširiti, čeprav tudi razširjena klop ni ravno
primerna za spanje dveh odraslih oseb. Med
salonom in premčno kabino je majhen vmesni
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prostor, rezerviran za ladijski wc, ki je nekoliko skrit za pregrado, ter
umivalnik. Kabina (v premcu) z manjšim dvojnim ležiščem je ločena
s steno in drsnimi vrati. Notranjost Firsta 25.7 je lepa in prijetna ter
ponuja veliko v majhnem, saj zagotavlja zelo solidne pogoje tudi za
večdnevno bivanje manjše posadke. Odličen vtis kvari (le!?) kakovost
pohištva, ki je preobčutljivo in neprimerno za jadrnico.
Testni Bénéteau nosi oznako »First« in se ponaša s »piko in sedmico«,
vendar je že na prvi pogled jasno, da gre predvsem za počitniško

plovilo, kar razkrivajo nekoliko trebušasta oblika, precej visoka boka ter
pritrditev jambora na krov. Na vodi nas je First vseeno prijetno presenetil
in v šibkem vetru pokazal več, kot smo pričakovali. Odlični vodljivost
in odzivnost jadrnice že v lahnem vetrcu kažeta na to, da bo First 25.7
tudi v šibkejših poletnih maestralih ponujal prave užitke pod jadri. Krmilo
z dvema krmilnima listoma je nekoliko trše, vendar nam je ugajalo in zagotavljalo natančno in zanesljivo krmarjenje tudi pri majhni hitrosti jadrnice. Med jadranjem nas je navdušila tudi razporeditev in organizacija
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test BÉNÉTEAU FIRST 25.7
palubne opreme, ki omogoča hitro, enostavno
in učinkovito uravnavanje jader.
Jadrnica se je izkazala tudi med motorno
plovbo, saj se je v pristanišču pokazala kot
okretna in dobro vodljiva tudi med krmno vožnjo, medtem ko je na morju dosegla hitrost,
ki celo nekoliko prekaša največjo teoretično
hitrost plovila (približno 12 km/h). S 3600
vrtljaji v minuti in tremi osebami na krovu je
First 25.7 plula v polizrivnem režimu (plovilo
se je deloma dvignilo iz vode), pri čemer je
»drvela« krepko čez 13 km/h. Zanesljiv vgra-

jen motor, nekoliko »premočan« za First 25.7
bo v slabem in nevarnem vremenu pomemben
kapitanov zaveznik.

TEHNIČNI PODATKI
Dolžina čez vse (m)

7,90

Dolžina trupa (m)

7,50

Dolžina vodne linije (m)

7,35

Širina (m)

2,75

Vgrez (m)

1,45

Izriv (kg)

2150

Balast (kg)

615

Razmerje balasta in teže (%)

28,6

POD JADRI
Deljena snast (9/10), enokrižni aluminijasti jambor, vpet na krov
in pripet s pletenicami, ročni napenjalnik zadnje napone. Navijalna genova in glavno jadro z dvema krajšavama in samodejnim
sistemom za zlaganje jadra (»lazy jack«). 2-dvostopenjska samonavijalna vitla.
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Glavno jadro (m )

19,90

Genova 110% (m2)
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Testne okoliščine
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Zunanja temperatura (C º)

6° C

Smer vetra

WNW

Hitrost vetra (m/s / vz)

2-3 / 4-6

Višina valov (m)

/

Jadra

18.5 (10)

glavno, flok

Hitrost v veter, 50º (km/h / vz)

3,2-6,6 / 2,6-4,1

Harken/Spinlock

Višina v salonu (m)

1,68

Višina v premčni kabini (m)

1,50

Višina toalet. prostoru (m)

1,57

Število ležišč



11,05

4+1

Ležišče v premčni kabini (m)

1,99x1,60/0,17

Ležišče v salonu v levem boku (m)

1,70x0,66/0,41

Ležišče v salonu v desnem boku (m)

2,08x0,66/0,41
(0,99/0,74)

Miza v salonu (m)

1,17x0,79

Navigacijska miza (m)

0,92x0,55

Voda (l)

30

Gorivo (l)

40

Motor
Moč (kW/KM)
Propeler

Yanmar type 2YM15
10,3 /14
dvokraki (fiksni)

KONSTRUKCIJA

11.1 (6)

OCENA

7.4 (4)

+ Dober kompromis med jadralnimi zmogljivostmi in udobjem,

Paluba, izdelana v sendvičnem načinu z jedrom iz balse, trup v
polnem laminatu. Strukturne ojačitve lepljene in vlaminirane v
trup. Litoželezna kobilica, pritrjena s pomočjo vijakov in ploščic iz
nerjavečega jekla.

razpored palubne opreme, močan motor, velika odlagališča pod

Proizvajalec

klopmi v kokpitu, šarm;

CE znak za kategorijo plovbe

- kakovost pohištva

Osnovna cena, brez DDV (EUR)

14.8 (8)

3.7 (2)
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