
Po 25 letih je jadrnica Elan 19 dobila naslednico - Elan 210. Končno! 
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Ž
e na prvi predstavitvi v Düssel-
dorfu, na največjem evropskem 
»suhem« navtičnem sejmu, je nova 
mala Elanka pritegnila izjemno 
pozornost in tudi požela veliko po-

hval. Seveda ne samo zato, ker je izdelana v 
Sloveniji (slovenska plovila so danes izjemno 
spoštovana na svetovnem navtičnem trgu) in, 
ker je dostopna širši navtični populaciji, tem-
več predvsem zaradi svoje podobe in zasno-
ve, ki lahko zbudi domišljijo marsikaterega ja-
dralca. Nič manj zanimanja za novo jadrnico 
iz Begunj ni bilo niti v Sloveniji, saj so ljubite-
lji jadranja nestrpno pričakovali splovitev še 
ene domače, majhne in cenovno dostopne, 
atraktivne jadrnice, ki lahko ponudi veliko užit-
kov pod jadri in hkrati bivalni prostor tudi za 
večdnevna križarjenja (v zadnjih letih so bile 
v Sloveniji splovljene Express 770, Argo 680 
in, »najbolj radikalni«, Seascape 18 - evrop-
sko plovilo leta 2010).
Nova Elanka nosi gene zelo uspešnih in obču-
tno večjih E 310 in E 350. Tako kot njeni sestri 
jo zaznamujejo oglat »prelomljen« trup (chined 
hull), širša ploščata krma z dvema krmilnima 
listoma, zelo dolga vodna linija ter razmero-
ma globoka (dvižna) kobilica s »torpedom«. 
Poseben pečat daje jadrnici »prelomljen« trup, 
ki zagotavlja dodatno vzdolžno togost trupa, 
predvsem pa omogoča večjo širino omočene-
ga dela trupa, ki plovilu daje večjo stabilnost 
(t.i. stabilnost trupa) ter izboljšuje smerno sta-
bilnost. Širši in nekoliko bolj ploščat podvo-
dni del trupa ravno tako pomembno vpliva na 
zmožnosti glisiranja oz. plovilu pomaga, da 
se laže »povzpne« na val med jadranjem. 
Zelo uspela zasnova nove Elanove »Perfor-
mance« serije odlično pristaja tudi novi, le 6,6 
metra dolgi jadrnici. Še več, E 210, zahvalju-
joč vitkemu premcu, nizki in zelo lepi silhueti, 
visoki snasti ter glavnim jadrom s »podaljša-
nim« zadnjim robom oz. izrazitim »roachem«, 
že od daleč kaže svojo športni jadralski zna-
čaj in še najbolj spominja na sodobne ocean-
ske regatnike VO 70, po katerih se zgleduje 
nova serija hitrih Elank. 
Na jadrnico smo stopili z boka, pri čemer se 
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E 210 ni pretirano nagnila oz. zanihala. Ne-
koliko bolj zahtevno bo stopiti na plovilo prek 
premca, saj je na konici premca, kljub dvodel-
ni premčni ograjici, zelo malo razpoložljivega 
prostora za (v)stopanje. Paluba jadrnice je či-
sta in prehodna, kokpit pa preprost in širok. V 
kokpitu, ki je zaščiten z dobro dimenzionirano 
ograjico, poleg dolgih klopi, odetih v tik (sta 
nekoliko privzdignjeni, podobno kot na E 310 
in E 350, tako da ščitita krmarja in posadko 
pred morebitno vodo, ki se zliva s premca in 
bočnih palub proti krmi), najdemo samo še 
krmilno ročico, ki premika dva lista krmila ter 
škoto in drsnik glavnega jadra. Klopi imata 
zmeren naklon, ki med jadranjem zagotavlja 
lažje sedenje na privetrnem boku in obenem 
ne moti hoje in sedenja, ko je jadrnica v rav-
nem položaju. Ročica krmila je opremljena s 
kakovostnim nastavljivim podaljškom, medtem 
ko je precej dolg drsnik škote glavnega jadra 
postavljen ob sam rob krmnega zrcala, tako 
da je najmanj moteč. Nekoliko neroden je 
le položaj škote glavnega jadra (prednjega 
dela sistema, ki je pritrjen ob vhodu v kabino), 
saj je preblizu kabine in nekoliko moti vhod 
vanjo, predvsem pa zagotavlja med manevri 
(pre)malo prostora za prestop »flokista« z boka 
na bok. Zato bo večina »flokistov« med pre-
stopanjem z boka na bok morala ubrati »pot« 
za (in ne pred) pritrdiščem škote in se pri tem 
zapletati v vrv škote, ki jo drži »trimer« glavne-
ga jadra (najpogosteje bo to krmar). Prenos 
na sistemu škote in napeljava vrvi za uravna-
vanje drsnika glavnega jadra sta odlična. Po-
dobno velja za vse vrvi, ki po bokih (ob robu 
jadrnice) in vzdolž kabine tečejo proti kokpitu. 
Vsa palubna oprema na testni E 210 (drsniki 
štoke glavnega jadra in floka, vitla, štoperji, 
škripci, vodila in vrvi) je najvišje kakovosti in 
omogoča učinkovito in natančno uravnavanje 
jader. Resnejše ljubitelje jadranja bosta navdu-
šila tudi izvlečni poševnik ter boben navijalne 
genove, ki je nameščen pod palubo. Pika na 
i so izredna jadra (Norht Sails). Preden poku-
kamo v kabino, omenimo še velik skladiščni 
prostor pod dolgim pokrovom v tleh kokpita, v 
katerem je dovolj prostora za izvenkrmni mo-
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tor, posodo za gorivo ter vse bokobrane in 
privezne vrvi.
Notranjost E 210 je zastavljena zelo ambici-
ozno. Tako v relativno majhni jadrnici, s kabi-
no, ki v višino meri največ 140 centimetrov, 
najdemo 4 ležišča (eno dvojno in dve enojni), 
mini kuhinjo s pomivalnim koritom, kuhalnikom 
in hladilnikom, z zložljivo dvojno preklopno 
»salonsko« mizo, ki jo lahko uporabljamo 
tudi v kokpitu ter (kemično) stranišče! Pri tem 
so postelje zelo velike, mini kuhinja in toale-
tni prostor povsem uporabna. Za nekaj več 
intime poskrbita navojnici, ki (odviti) ločujeta 
premčno dvojno posteljo in toaletni prostor od 
preostalega dela plovila. Posadko maxi-minija 
bo lahko razvajal tudi manjši hladilnik (za ele-
ktriko skrbi fleksibilen solarni modul) ter izvlečni 
naslonjali, ki zagotavljata bistveno udobnejše 
sedenje v kabini in kokpitu. Nekoliko manj 
nas je prepričalo »pohištvo« iz blaga, saj so 
zadrge pretrde, medtem ko so vratca iz blaga 
na lesenem pohištvu, predvsem ob kuhalniku, 
neprimerna. Edina resnejša pomanjkljivost, ki 
smo jo opazili v notranjosti, so vhodne stopni-
ce, ki so nerodne ter izredno spolzke in nevar-
ne, ko so mokre. Nujno jih je preoblikovati, ne 
glede na to, da bodo v varnejši obliki verjetno 
zasedle nekaj več prostora v kabini in morda 
omejile/poslabšale dostop do hladilnika. V 
središču kabine je za kovinskim nosilcem jam-
bora svoje mesto našla izvlečna kobilica, ki jo 
lahko dvignemo s pomočjo posebne kovinske 
konstrukcije. Gre za zelo pomembno možnost, 
ki zagotavlja še preprostejši dvig oz. spušča-
nje jadrnice v morje in predvsem lažji transport 
jadrnice po cesti. 
Vreme nam med testom ni bilo preveč naklo-
njeno, vendar je bilo jadranje z E 210 kljub 
šibkemu spremenljivemu vetru in dežju enkra-
tno doživetje. Dobra ergonomija v kokpitu 
(nagibi klopi in dobra opora za noge), zelo 
odzivno krmilo z dolgo ročico in podaljškom, 
sijajna vitka jadra, ki jih zlahka uravnavamo z 
izjemno palubno opremo, so na nas naredili 
prepričljiv vtis. Med jadranjem je jadrnica z 
lahkoto dosegala spodbudne hitrosti in brez 
težav zelo ostro jadrala proti vetru. 
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TEHNIČNI PODATKI (ELAN 210)

Dolžina čez vse (m) 6,60

Dolžina trupa (m) 6,34

Dolžina vodne linije (m) 6,13

Širina (m) 2,50

Vgrez (m) 1,55/0,50 

Izriv (kg) 900

Balast (kg) 360

Razmerje balasta in teže (%) 33,3

POD JADRI 

Deljena snast (13/14), dvokrižni aluminijski jambor, vpet na krov in 

pripet s priponami iz jeklenih pletenic. Ročni napenjalnik na zadnji na-

poni. Trdi pnevmatski vang. Navijalna genova. Glavno jadro z izrazitim 

»roachem« in letvicama po vsej širini jadra ter eno krajšavo. 2 vitla.

Višina jambora nad vodno gladino (m) 10,60

Jadra Norht Sails

Flok (m2) 11,6

Glavno jadro (m2) 16,7

Palubna oprema Harken/Spinlock

Višina v kabini (m) 1,40

Število ležišč 4

Ležišče v premcu (m) 1,96x1,75/0,50

Ležišči v kabini (m) 2,50x50/60

Miza v salonu (m) 59x69

Voda (l) 55

Motor izvenkrmni

KONSTRUKCIJA

Trup jadrnice izdelan v sendvičnem načinu s pomočjo vakuumske infuzije 

(Vacuum Assisted Infusion Lamination - VAIL). Zunanji sloji laminata 

(vinilester) prepojeni z izoftalnimi smolami. NORPOL® SVG Gelco-

at. Litoželezna “T” kobilica s torpedom, pritrjena s pomočjo sistema 

vijakov in ploščic iz nerjavnega jekla. Strukturne ojačitve, lepljene in 

vlaminirane v trup.

Konstruktor Humphreys Yacht Design 

& Elan Design Team

Proizvajalec ELAN Marine

CE znak za kategorijo plovbe C

Osnovna cena (EUR) 23.990,00

NAŠE MERITVE

Testne okoliščine

Zunanja temperatura (º C) 20° C

Smer vetra NNE

Hitrost vetra (m/s /vz) 1,5-3 (3-6)

Višina valov (m) /

Jadra glavno, flok

Hitrost

V veter (45º) (km/h /vz) 4,6 – 7,8/2,5-4,2

Z vetrom (120º) (km/h /vz) 4 – 7,2/2,2-3,9 

OCENA

+ izreden jadralski potencial, odzivno in natančno krmilo, odlična opre-

ma in jadra, dobra ergonomija kokpita, atraktiven videz, velike postelje, 

dobro zasnovan bivalni prostor

- položaj škote glavnega jadra (preblizu kabine), stopnice, ki vodijo 

v kabino
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Majhna, dostopna, prevozna, priročna za 
bivanje in predvsem zelo atraktivna in dina-
mična. Kdo lahko trdi, da so užitki pod jadri 
rezervirani samo za premožne?! 


