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Zapeljiva
Francozinja

Preprosto in učinkovito ter predvsem lepo in elegantno. Tako bi v enem 

stavku opisali jadrnico, ki, poleg udobja in solidnih plovnih lastnosti, ponu-

ja še nekaj več, kar pa se ne da izmeriti ali točno razložiti.
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D
ufour 45 E je največja jadrnica iz 
Dufourjeve serije »Performance«, 
ki je pisana na kožo zahtevnej-
šim in bolj prefinjenim počitniškim 
kapitanom, ki, poleg udobja in 

funkcionalnosti, še posebej cenijo jadralske 
zmogljivosti in estetsko dovršenost plovila. D 
45 E krasijo moderne poteze trupa s strmima 
bokoma, ki se od elegantne krme postopoma 
dvigata proti ostro odrezanemu premcu. Dina-
mičen in prefinjen štirinajst metrov dolgi trup je 
nadgrajen z zelo lepo in prepoznavno »Dufo-
urjevo« kabino s pravokotnimi okni in belimi 
okvirji. Skladna kabina zmernih horizontalnih 
mer je obkrožena z veliko premčno palubo in 
širokima bočnima palubama. Velike ravne po-
vršine vzdolž palube (na testni jadrnici v tiku) 
niso samo paša za oči, temveč tudi odlično 
okolje za delo in oddih. Še boljšo prehodnost 
in uporabnost premčne palube zagotavljata 
odprta dvodelna premčna ograja ter navijalni 
boben genove, ki je nameščen pod palubo 
(namestitev spodnjega roba genove tik ob pa-
lubi ugodno vpliva na tok vetra vzdolž jadra v 
njegovem spodnjem delu in posledično hitrej-
še jadranje). Ravne površine prevladujejo tudi 
v prostornem, zelo odprtem in dokaj plitvem 
kokpitu, ki brez čvrste mize (zložljiva miza 
je lahko shranjena v tleh kokpita), z odlično 
odmerjenima krmilnima kolesoma ter zelo 
enostavno in premišljeno razporejeno palub-
no opremo, deluje še bolj prostorno. Sprednji 
del kokpita z dvema klopema, odetima v tik, 
nudi odlično zavetje neaktivnemu delu posad-
ke, saj sta oba para delovnih vitel nameščena 
bliže krmi, za naslonjalom klopi oz. podaljško-
ma kabine v kokpitu. Namestitev vitel za urav-

navanje škot premčnih jader in glavnega jadra 
bliže krmi in v neposredni bližini krmilnih koles 
bo ugajala predvsem maloštevilni posadki, saj 
omogoča nadzor škot vseh jader z enega me-
sta, ki je tik pred krmilnim kolesom. Če krmar 
sede pred krmilno kolo, ima poleg krmila v do-
segu rok škote vseh jader ter vrv za uravnavanje 
položaja škote glavnega jadra vzdolž drsnika. 
Taka razporeditev vitel pogosto ni primerna za 
polnoštevilne (regatne) posadke, kar pri D 45 E 
ne drži, saj je okrog vitel dovolj prostora za »tri-
merja« glavnega in premčnega jadra, je pa nji-
hov položaj nekoliko nenavaden. Namestitev 
krmilnih koles pušča krmarju veliko svobode, saj 
ta lahko udobno sedi pred ali za kolesoma, pri 
čemer ima vedno pri roki krmilo, dobro oporo 
za nogi ter, zahvaljujoč širini krme, odličen pre-
gled nad plovilom, jadri in obzorjem. Krmno 
zrcalo D 45 E je z gornje strani nekoliko »odre-
zano«, kar še polepša njeno podobo. Praktična 
prekucna kopalna ploščad, skrita v krmnem zr-
calu, ima dobre prekucne stopnice in omogoča 
odličen dostop do morja in obale. Elegantne 
linije plovila ter namestitev dveh krmnih kabin so 
omejili globino odlagalnih prostorov v kokpitu. 
Odlagališč je pet, dve najmanjši sta predvideni 
za napihljivi rešilni splav (ob krmnem zrcalu) in 
zložljivo mizo (v središču kokpita, med klopmi), 
tri nekoliko večja pa so pod klopema in pod 
tlemi kokpita za krmilom, v levem boku jadrni-
ce. Vse skupaj lično, uporabno in dostopno, 
a vendarle nekoliko skromno za 45-čeveljsko 
jadrnico. To sliko bistveno popravi precej ve-
liko in globoko odlagališče jader v premcu, 
nameščeno med prostorom sidrne verige ter 
lastniško kabino, dostopno skozi palubno od-
prtino v premcu. 
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Notranjost jadrnice označujeta urejenost ter moderen in eleganten slog. 
Topla barva mahagonija moabi prostorni in zračni notranjosti daje po-
trebno domačnost in pridih tradicionalnosti. Prijeten salon navdušuje s 
številnimi (odpiralnimi) okni, z zelo veliko prekucno mizo in razkošno 
sedežno garnituro ter izjemno kuhinjo, ki, poleg velikega hladilnika, 
kakovostnega štedilnika s pečico in tremi gorilniki, ponuja obilo pro-
stora za odlaganje in dovolj delovnih površin za kuharja in njegovega 
pomočnika. Nekoliko manj zadovoljen bo navigator, ki na ima na voljo 
navigacijsko mizo povprečne velikosti ter oblazinjeni izvlečni sedež. 
Ladijski kuhar lahko uporablja namensko odlagališče pod podnicami 
salona, medtem ko bo navigator navtične priročnike in vodnike lahko 
hranil v salonskih omariah ob navigacijski mizi. Iz salona proti premcu 
vodijo vrata v prostorno, udobno in intimno lastniško kabino z velikim 
dvojnim ležiščem, s številnimi omaricami in odlagališči ter lastnim toale-
tnim prostorom z ločenim tušem. Kabini v krmi pod kokpitom nudita manj 
razkošja od lastniške kabine, a bosta kljub temu posadko razvajali z 
enako velikimi dvojnimi ležišči, s tremi okni, z lepimi lučmi ter z zadovo-
ljivo velikimi odlagališči osebnih stvari in oblačil. Drugi, nekoliko manjši 
krmni toaletni prostor v desnem boku jadrnice (nasproti kuhinje), poleg 
umivalnika in WC premore majhno, a priročno odlagališče mokrih ja-
dralskih oblek. Pod palubo bodo posadki ugajali tudi pomembni detajli 
kot so prezračevalniki na vseh omarah, modre luči ob podu v salonu, 
udobna, 10 centimetrov debela ležišča iz pene, s snemljivo in pralno 
prevleko, ter kakovostni vratni okovi, ki dušijo tresljaje.
Med testom žal nismo imeli prave priložnosti za preizkus jadrnice med 
jadranjem, saj je veter »pihal« le 30 minut in to s hitrostjo, ki ni prese-
gala 4 vozlov. A tudi v takih neugodnih pogojih se je jadrnica vendarle 
dobro izkazala. Krmilo je, kljub majhnim hitrostim, odlično ubogalo in 
jadrnica se je dokaj hitro odzivala tudi na manjše spremembe vetra, kar 
obljublja užitke tudi v šibkejših jadranskih vetrovih. Palubna oprema (kot 
tudi njena razporeditev) se je odlično izkazala, saj omogoča učinkovito 
uravnavanje jader maloštevilni pa tudi polni posadki. Med jadranjem 
(resda zelo kratkim) nas je zmotilo le trenje na zadnjem vodilu vrvi leve 
škote glavnega jadra, pritrjenem tik pred vitlom (namesto vodila bi moral 
biti na tem mestu škripec). Med plovbo z motorjem nas je Dufour 45 E 
prepričal z veliko končno hitrostjo (obljublja tudi dobre hitrosti med ja-
dranjem), s tihim in mirnim delovanjem motorja, z dobrimi odzivi krmila 
ter »mehkim« menjalnikom.
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TEHNIČNI PODATKI

Dolžina čez vse (m) 13,95

Dolžina trupa (m) 13,60

Dolžina vodne linije (m) 12,16

Širina (m) 4,30

Vgrez (m) 1,95/2,30

Izriv (kg) 10.870/10.640

Balast (kg) 3330/3100

Razmerje balasta in teže (%) 30,6/29

POD JADRI

Deljena snast (9/10), dvokrižni/trokrižni aluminijasti jam-

bor, vpet v trup in pripet s priponami iz jeklenih pletenic, trdi 

pnevmatski vang. Glavno jadro z letvicama po vsej širini jadra, 

dvema krajšavama in s samodejnim sistemom za zlaganje glav-

nega jadra (lazy jack). Navijalna genova (140%) z navijalnim 

bobnom pod palubo. 6 dvostopenjskih samonavijalnih vitel.

Jadra Elvström/ Victory Sails

Glavno jadro (m2) 54,00/63,00

Genova (m2) 140% 59,00/ 108% 50,2

Palubna oprema Harken/Spinlock

Višina v salonu (m) 1,96

Višina v premčni kabini (m) 1,91

Višina v krmni kabini (m) 1,97

Višina v krmnem toaletnem 

prostoru (m)

1,98

Višina v premčnem toaletnem 

prostoru (m)

1,94

Število ležišč 6+2

Ležišče v premcu (m) 2,00x1,70/ 1,00

Ležišča v krmnih kabinah (m) 2,00x1,46/1,00

Miza v salonu (m) 1,22/1,50

Navigacijska miza (m) 0,9x0,59

Voda (l) 530

Gorivo (l) 250

Motor Volvo Penta (sail drive)

Moč (kW/KM) 41/ 55

Propeler dvokraki fiksni

KONSTRUKCIJA

Ročno laminirani GRP trup. Nadvodni del trupa, paluba in list kr-

mila izdelani v sendvičnem načinu (paluba s pomočjo vakuumske 

infuzije). Podvodni del v polnem laminatu. Zunanji sloj laminata 

impregniran z NPG vlakni. Strukturne ojačitve lepljene in vlami-

nirane v trup. Litoželezna kobilica pritrjena s pomočjo sistema 

vijakov in ploščic iz nerjavnega jekla.

Arhitekta Umberto Felci & Patrick Roséo

Proizvajalec Dufour Yachts

CE znak za kategorijo plovbe A Ocean (8)

Osnovna cena (EUR) 220.524

NAŠE MERITVE

Testne okoliščine

Zunanja temperatura (º C) 9° C

Smer vetra WSW

Hitrost vetra (m/s;vz) 3,5-4,5/2,5-4

Višina valov (m) /

Jadra glavno, flok/genaker

Hitrost

V veter (50º) (km/h;vz) 9,3/1,2-2,5

Z vetrom (110º-120º) (km/h;vz) 11,1/1,4-2,8

OCENA

+ zelo lep in eleganten trup; lepa in vabljiva paluba ter kokpit; 

enostavnost, funkcionalnost in urejenost na palubi in pod njo; 

prijetna in »topla« notranjost; zajetno odlagališče za jadra v 

premcu

- napeljava leve škote glavnega jadra, preplitva odlagališča v 

kokpitu.

Razmerje med dolžino vodne linije (DVL)
in izriva (I) določa t.i. hitrost trupa
(višje vrednosti - boljše lastnosti).
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Razmerje med površino jader (S) in izrivom
(I) določa dinamične lastnosti jadrnice
(višje vrednosti - boljše lastnosti).
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