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Vznemirljiva
eleganca
Linija »First«, ponos francoskega giganta Bènèteau, že 30 let osvaja jadralce po vsem svetu s svojo drugačnostjo, sodobnim všečnim slogom ter
nadpovprečnimi zmogljivostmi pod jadri. Najnovejša prenova Bènèteaujeve
znamenite linije se je začela s paradnim konjem, petnajstmetrskim Firstom
50 - največjo jadrnico v seriji.
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F

irst 50 vznemirja in osvaja že na
prvi pogled. Konkretne in skladne
linije trupa, nekoliko privzdignjeni
vitki premec, vabljiva paluba, nizka
in lepo zaobljena kabina s palubnimi odprtinami, »potopljenimi« v raven kabine,
in številnimi lepo oblikovanimi ter brezhibno
razporejenimi okni puščajo močan vtis. Dobro
odmerjena, nekoliko manjša okna in palubne
odprtine kot tudi premer črnih krmilnih koles
poudarjajo eleganco plovila in ga optično še
povečajo. Najnovejši in hkrati največji First se
tako po slogu, oblikah in navidezni velikosti
lahko spogleduje z večjimi, ekskluzivnimi ter
predvsem bistveno dražjimi jadrnicami.
Izredna slog in dognanost zaznamujeta tudi podpalubje, ki po naši oceni postavlja nove estetske
standarde za sodobno oblikovane serijsko izdelane jadrnice. Čiste, ravne oblike svetlega pohištva (ameriški hrast), ki so prijetno »zmehčane«
z lepo zaobljenimi površinami, v kombinaciji z
belim stropom kabine, rjavim usnjem ter številnimi okni, ustvarjajo zračen in zelo prijeten bivalni prostor. Poleg obilja svetlobe, svetlih barv
in odlično odmerjenega pohištva, prostornost v
osrednjem in hkrati največjem prostoru na plovilu še poudarita taburéja ob salonski mizi in
salonska miza, pritrjena na prozorno kovinsko
konstrukcijo. Oblikovalec notranjosti, Veerle Battiau, je ustvaril prijeten in estetsko dognan prostor, ki je hkrati zelo funkcionalen. Temu v prid
govorijo številni praktični detajli ter predvsem
odlično načrtovani salon. Poleg že omenjenih
sedežev okrog dobro dimenzionirane mize, se
salon ponaša z dobrimi rešitvami v kuhinjskem
in navigacijskem kotu. Navigacijski kot z mizo v
obliki črke »L« navigatorju nudi veliko horizontalnih prostih površin (sicer plitvejših) ter zagotavlja
udobje tudi, ko je jadrnica nagnjena, in to predvsem zahvaljujoč dobro oblikovanem stolu, ki se
po potrebi lahko nekoliko premakne in uporablja
tudi kot dodatni stol pri salonski mizi. Kuhinjski
prostor je dobro odmerjen in, poleg velikega pomivalnega korita, kuhalnika in hladilnika, ponuja
dovolj odlagalnega prostora. Posebnost kuhinje
je »T« oblika delovnega pulta, ki omogoča tudi
pomočniku kuharja dovolj prostora za delo ter
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nemoteni dostop do korita.
Splošni slog in funkcionalnost bivalnega prostora se odsevata tudi v spalnih kabinah in
toaletnih prostorih. Prednji toaletni prostor je
zelo prostoren in opremljen z ločeno prho, sicer na račun premčne lastniške kabine, ki je
navzlic temu še vedno prostorna in udobna.
Dve manjši dvoposteljni kabini v krmi ponujata
dovolj prostora za počitek, preoblačenje in
odlaganje osebne prtljage. Glavni odlagalni
prostor v krmnih kabinah sta nenavadni, snemljivi, mehki usnjeni omari, uporabni tudi kot
kovčka. Tudi drugi, manjši toaletni prostor je
svetel, funkcionalen in dovolj prostoren ter,
enako kot večji, opremljen z lepo in sodobno
oblikovanimi umivalnikom in pipami.
V First 50 lahko in udobno stopimo tako s
krme, čez odpirajoče se krmno zrcalo, kot tudi
s premca, skozi dvodelno premčno ograjico, ki
omogoča enostavno rokovanje s sidrom, lično
zloženim pod palubo. Prostorna in čista paluba
je lahko prehodna in ponuja dovolj prostora tudi
za počivanje. Kokpit jadrnice je primerno velik,
globok in, zahvaljujoč razporeditvi palubne
opreme, pušča veliko prostora za neaktivni del
posadke. Palubna oprema na Firstu 50 ima nekoliko neobičajen razpored in je pisana na kožo
predvsem počitniškim kapitanom ter maloštevilnim posadkam. Posebnost sta dva para vitel na
kabini ter vitlo, nameščeno na manjšo konzolo,
ki stoji v sredini kokpita, nekoliko pred krmilnima
kolesoma. Dodaten par vitel na kabini deluje
atraktivno in je predvsem koristen ter dobrodošel. Tudi vitlo za uravnavanje škote glavnega jadra, postavljeno v sredino kokpita (kar pogosto
vidimo na jadrnicah za solo jadranje), je zanimiva in hkrati dobra rešitev. Vendar ima sistem
za nadzor glavnega jadra na Firstu 50 veliko
pomanjkljivost - premajhno trenje na škoti, kar
lahko povzroča težave med kroženjem v močnem vetru oz. onemogoča hitro in varno popuščanje škote takoj za kroženjem jadra (v šibkem
vetru tega sicer nismo imeli priložnosti preizkusiti). Problem ni nerešljiv, škoto je potrebno speljati
skozi več dodatnih škripcev. Tudi primarna vitla
za uravnavanje premčnih jader so nameščena
zelo blizu krmilnih koles, kar je ugodno za krmar-
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TEHNIČNI PODATKI
Dolžina čez vse (m)

14,99

Dolžina vodne linije (m)

13,25

Širina (m)

4,41

Vgrez (m)

2,4

Izriv (kg)

13115

Balast (kg)

4770

Razmerje balasta in teže (%)

36

POD JADRI

ja oz. za maloštevilno posadko. Pomembno je
omeniti, da takšna razporeditev oz. položaj vitel
ni najbolj primeren za ročno uravnavanje škot
jader ter je na jadrnici te velikosti smiselna samo,
če sta vitli opremljeni z elektromotorjem. Vse povedano velja za testno jadrnico in že zgrajene
Firste 50, saj smo na spletni strani proizvajalca
zasledili pomembne spremembe/izboljšave
palubne opreme (primarni vitli sta premaknjeni
bliže premcu, medtem ko je škota glavnega jadra dobila drsnik, ki ne le, da omogoča boljše
uravnavanje glavnega jadra, temveč zahteva
tudi uporabo dveh dodatnih škripcev, ki rešujeta
prej omenjeni problem trenja). Kljub šibkem vetru
in svoji veliki teži ter tudi s travo zaraščenemu
trupu se je First 50 med jadranjem povsem dobro odrezal. Izkazal se je kot precej hitra in zelo
vodljiva počitniška jadrnica, ki predvsem dobro
jadra proti vetru (»visoki« koti in solidna hitrost).
Odlična vodljivost in okretnost jadrnice sta prišli
do izraza tudi med manevriranjem v marini. Posebno ugaja dobro uravnoteženo krmilo, ki je
bilo lahko vodljivo tudi med vzvratno plovbo.
Novi največji First je lepa, udobna in karizmatična jadrnica, ki lahko lastniku za svojo ceno
veliko ponudi. Kot pravi njen snovalec Philippe
Braind, mora biti jadrnica predvsem magnet
za oči in v ponos lastniku.
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Deljena snast (9/10), trokrižni aluminijasti jambor, vpet v trup, trde
pripone, pnevmatski napenjalec zadnje napone, trdi pnevmatski vang.
Navijalna genova, boben nameščen pod palubo. Glavno jadro z eno
krajšavo in »lazy jackom« za zlaganje. 7 dvostopenjskih samonavijalnih
vitel.

160

Višina jambora nad vodo (m)

120

Jadra

Supreme sails

80

Glavno jadro (m2)

40

Navijalna genova (m )

72,5
2

Palubna oprema

0

Višina v salonu (m)

10

km/h (vz)

HITROST / MOTORNI VRTLJAJI

8

Višina v krmnih kabinah (m)

1,98

Višina v prem. toalet. prostoru (m)

1,96

Višina v krm. toalet. prostoru (m)

1,98

Število ležišč

6+2

Ležišče v desni krmni kabini
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Hitrost vetra (m/s /vz)

1,5-4,5 /3-12

Višina valov (m)

/

Jadra

glavno, genova

Hitrost v veter (40º) (km/h /vz)

1,85-9,3/1-5,9

200x140/120
200x130/110 (m)
1,65x0,90
oblika »L« (1,4x1,4)
568

Gorivo (l)

237

Propeler

Yanmar (sail drive)
52,2/75
trikraki, zložljiv

KONSTRUKCIJA
Trup zgrajen v enem kosu v polnem laminatu. Strukturne ojačitve ulite v
enem kosu in vlaminirane v trup. Paluba in list krmila zgrajena v sendvičnem
načinu, s pomočjo vakuumske infuzije. Lito-železna kobilica (krilo in torpedo)
pritrjena s pomočjo vijakov in ploščic iz nerjavečega jekla.
Konstruktor
Interier

OCENA

2,00x150

Voda v dveh posodah (l)

Moč (kW/KM)

Testne okoliščine
Smer vetra

Navigacijska miza (m)

Motor

NAŠE MERITVE

1,95-2,01
1,91

Ležišče v levi krmni kabini (m)

4

70,10
Harken/Spinlock

Višina v premčni kabini (m)

Ležišče v premcu (m)
6

22,35

Proizvajalec

+ Atraktiven videz, dognana notranjost, funkcionalnost, cena.

CE znak za kategorijo plovbe

- Teža, škota glavnega jadra (na testni jadrnici).

Osnovna cena (EUR)

Philippe Briand Yacht Design
Veerle Battiau
Bènèteau
A (8)
269.900

