test ELAN 310

V »sorodu« z
oceanskimi regatniki
Izredno zanimivo »novo« elanko smo imeli priložnost preizkusiti v močnem vetru, ki nam ni nudil ugodnih pogojev za izvajanje običajnih primerjalnih
preizkusov in meritev, kljub temu pa je bil test zgovoren, saj smo prav v takšnih pogojih lahko spoznali prave zmožnosti jadrnice.
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S

odelovanje Elana in znanega arhitekta Roba Humphreysa traja že
15 let. V 15 letih so splovili natanko 15 novih jadrnic, ki puščajo
sled v mnogih morjih in oceanih.
Plodno sodelovanje angleškega arhitekta in
našega najstarejšega proizvajalca plovil je
tudi v zadnjem letu obrodilo sadove; splovili
so E 310, majhno, a drzno, zelo ambiciozno
zasnovano jadrnico, ki je pritegnila nemalo
zanimanja slovenske in svetovne jadralske
javnosti.
E 310 je magnet za oči. Markanten in atraktiven videz dolguje predvsem obliki trupa, ki nezgrešljivo spominja na hitre sodobne oceanske
regatnike. Novo Elanko navzven krasi oglata
agresivna oblika trupa, znotraj pa udobje in
vzdušje, pisano na kožo tudi ljubiteljem sproščenih družinskih križarjenj. Jadrnica, dolga le
9,25 metra, naj bi zadovoljila izredno širok
spekter želja in potreb sodobnega jadralca
oz. zagotovila izjemno univerzalnost, ki so jo
v Elanu poimenovali »večdimenzionalnost«.
Sinergija zelo dolge vodne črte, »prelomljenega« trupa, široke in ploščate krme, globoke
kobilice s »torpedom« (kobilica »T«) in dveh krmilnih listov zagotavlja izredne plovne lastnosti in E 310 uvršča med najbolj vroče manjše
»performance cruiserje« na svetovnem trgu.
Prelomljeni trup, ki E 310 zaznamuje že na
prvi pogled, daje jadrnici dodatno vzdolžno
togost in omogoča večjo širino omočenega
dela trupa, ki plovilu zagotavlja večjo stabilnost (t.i. stabilnost trupa) ter nekoliko izboljša
smerno stabilnost med jadranjem proti vetru.
Širši in bolj ploščati podvodni del trupa tudi
pomembno vpliva na zmožnost glisiranja, oz.
plovilu pomaga, da se laže »vzpne« na val
med jadranjem z vetrom.
E 310 s plovnimi lastnostmi občutno prekaša
svojo predhodnico, kar je med drugim lepo
razvidno iz “grafov”, ki določajo dinamične
lastnosti in hitrost trupa (navedeno v tehničnih
podatkih). K izboljšanju plovnih lastnosti je
predvsem prispeval globoko postavljeni torpedo, ki je novi jadrnici, skupaj z obliko trupa, prinesel veliko stabilnosti, ki je omogočila
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zmanjšanje teže balasta (in posredno izriva) ter hkrati povečanje površine jader in zvišanje snasti. Na izboljšanje plovnih lastnosti jadrnice pomembno vplivata tudi (navzven zakrivljena) krmilna lista, ki zagotavljata
izredno smerno stabilnost ter vodljivost jadrnice, tudi pri zelo velikih
nagibih plovila (zavetrni list krmila je v vodi in v funkciji tudi, ko je jadrnica močno nagnjena). Vse na E 310 seveda ni podrejeno le plovnim
lastnostim in zmogljivostim pod jadri. Tu imamo v mislih predvsem nekaj
več izriva, ki je posledica »popolne« ureditve in opremljenosti notranjosti
ter nekoliko višje silhuete trupa v zadnjem delu jadrnice oz. višjih bokov,
ki zagotavljajo stojno višino tudi v toaletnem prostoru in krmni kabini
(1,82 m). Kljub temu E 310 ohranja odličen jadralski potencial, ki jo
uvršča v vrh njenega razreda.
»Večdimenzionalnost« odseva E 310 tudi na krovu. To potrjujejo že
rešitve in oprema na konici premca, ki je priročna tako za regate kot
za križarjenja; odprta dvodelna ograja, vgrajeni izvlečni (teleskopski)
poševnik, vgreznjeno samonavijalno vitlo genove, učinkovita protidrsna
površina, sidrni jašek s predpripravo za sidrno vitlo in odstranljivi sidrni
okov. Našo pozornost so pritegnile tudi odlične zložljive privezne bitve,
ki so popolnoma »gladke«, ko so zložene, tako da ne predstavljajo
nevarnosti za jadra ali potencialnega mesta za »ujetje« jadrnih vrvi.
Všeč sta nam bila tudi utora (kanala) v palubi (med premčno palubo
in jamborom), predvidena za vrvi genakerja in špinakerja. Utora, v
katera se lahko vgreznejo vrvi, sta zelo koristna, saj so vrvi (še posebej,
ko tečejo posamezno) na nagnjeni palubi zelo nadležne oz. nevarne
za zdrs. Tudi vrvi, napeljane vzdolž kabine (od jambora proti kokpitu),
tečejo v za to predvidenem širšem utoru v palubi, kar pozitivno vpliva
na prehodnost palube. Med premikanjem vzdolž nagnjene palube je
poleg ročaja na kabini v pomoč in oporo tudi zelo lepa tikova obroba,
ki, skupaj z lepo oblikovanima in atraktivnima stranskima oknoma, daje
plovilu poseben pečat.
Kokpit E 310 je zajeten, čist, prehoden in na krmi popolnoma odprt.
Navdušil bo predvsem ljubitelje jadranja, vendar bo ugajal tudi jadralsko neaktivnemu delu posadke. Sprednji del kokpita s klopema zagotavlja dobro zavetje in hkrati odlično »delovno« okolje za posadko. Dobra
ergonomija površin, predvidenih za sedenje, ter zaključek na robu klopi, ki lahko posadki služi kot opora nog, zagotavlja udobje in varnost v
kokpitu tudi, ko je jadrnica precej nagnjena. Zadnji del kokpita (prostor
izza drsnika škote glavnega jadra) pripada predvsem krmarju. Krmilna
ročica, ki krmarju nudi veliko svobode gibanja je odlična izbira za športno naravnano E 310, še posebej, ker v kokpitu zavzame najmanj prostora (krmilno kolo bi »zaprlo« in občutno »zmanjšalo« kokpit). E 310 je
opremljena z napredno, kakovostno in premišljeno postavljeno palubno
opremo. Precej dolg drsnik škote glavnega jadra (zakrivljen in nekoliko
privzdvignjen), sistem za uravnavanje zadnje napone (lično »skrit« v tleh
kokpita) ter »barberji« (sistem za dodatno uravnavanje genove) bodo
razveselili tudi zahtevnejše jadralce. Kokpit E 310 se lahko pohvali tudi
z dovolj odlagalnega prostora; velik in precej globok prostor za odla-

NAVIGATOR ~ 2010 89

test ELAN 310
regatnih poljih, kjer bo lahko ugnala tudi daljše
tekmice.
Elan 310 je karizmatična jadrnica, ki s svojo originalno in inovativno zasnovo obljublja
široko uporabnost oz. nudi atraktivno kombi-

nacijo zmogljivosti pod jadri in udobja pod
palubo. V Begunjah so očitno naredili še en
pomemben korak naprej - korak, ki potrjuje
Elanov preboj med najboljše proizvajalce jadrnic.
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Deljena snast (17/18), dvokrižni aluminijasti jambor, vpet v trup, trde
pripone, ročni napenjalnik na zadnji naponi, trdi pnevmatski vang.
Glavno jadro z izrazitim »roachem« (zakrivljenost zadnjega roba jadra)
ter zgornjima letvicama po vsej širini jadra, dvema krajšavama in samodejnim sistemom za zlaganje glavnega jadra (lazy jack). Navijalna
genova (112%) z vgreznjenim bobnom in navpično vkrojenimi letvicami.
4 dvostopenjska samonavijalna vitla.
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9,25

Dolžina vodne linije (m)

Razmerje balasta in teže (%)



E 310 smo preizkusili v močni burji, ki se je krepila in na koncu testa
krepko presegala 30 vozlov. V takšnih pogojih se je nova najmanjša
»elanka« odlično odrezala; navdušila nas je s stabilnostjo, s smerno
stabilnostjo (jadrala je kot po tirih) ter s trdnostjo in vsesplošno zanesljivostjo. Med testom smo se na jadrnici počutili varno, kljub maloštevilni
posadki in (pre)veliki površini dvignjenih jader (med jadranjem smo
imeli nekoliko zavito genovo in prvo krajšavo na glavnem jadru). V
močnih sunkih vetra se je pokazalo, da E 310 nenavadno lahkotno
prenaša tudi močno nagibanje oz. ostaja v smeri in je vodljiva tudi, ko
se krmar in/ali posadka prepozno odzoveta na močan sunek vetra.
Tako obnašanje jadrnice je posledica že opisane oblike trupa, dolgega krila kobilice ter predvsem dveh listov krmila. Krmilo z dvema listoma ponuja nekoliko drugačne občutke kot običajno krmilo, vendar je
bilo na testni jadrnici ali, natančneje povedano, na prototipni jadrnici
(testirali smo E 310 št. 001) »pretrdo« in - predvsem pri velikih nagibih
jadrnice - pretežko za upravljanje. Kot so nam povedali v Elanu, so
krmilo že »omehčali« (nekoliko spremenili prenos). V močnem vetru je E
310 dosegala hitrosti, ki smo jih vajeni pri nekoliko daljših jadrnicah.
Med jadranjem ostro proti vetru je hitrost krepko presegala 7 vozlov. V
jadranju z vetrom, tudi brez genakerja, je jadrnica jadrala hitro, sicer
pa je v malo vzvalovanem morju le na trenutke nekoliko ušla svojemu
valu in zdrsela po vodi. Že med tem kratkim preizkusom je bilo čutiti
njene velike jadralske zmožnosti, torej se bo zagotovo izkazala na
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ganje opreme leži pod klopjo v desnem boku jadrnice, medtem ko sta
dva, razmeroma majhna, prostora v levem in desnem boku v krmnem
delu kokpita.
E 310 kaže športni značaj tudi s svojo visoko in zmogljivo snastjo, ki
nosi nekoliko višja in ožja jadra ter predvsem manjše premčno (112%
genova) in večje glavno jadro. Taka oblika in razmerje med jadri zagotavljata več porivne sile in manj upora zračnemu toku ter lažje obrate v
veter in več svobode pri uravnavanju premčnega jadra (uravnavanja ne
ovirajo križi in bočne pripone).
Lepa, svetla, funkcionalna in dognana notranjost nas ni presenetila, saj
je že vrsto let Elanov zaščitni znak. Klasična razporeditev s spalnimi
kabinami v premcu in krmi, salonom z oblazinjenima klopema in dvojno
preklopno mizo, ladijsko kuhinjo in »pravo« navigacijsko mizo ter ločenim ladijskim toaletnim prostorom nudi verjetno več udobja, kot bi pričakovali na 9-metrski jadrnici. Prostor v podpalubju E 310 je racionalno
izkoriščen, tako da prostorskih presežkov in tudi večjih primanjkljajev
ni. Pod palubo posadko razveselijo stojna višina, velika salonska miza,
»spodobno« velike postelje, prostoren in zračen toaletni prostor (s prostorom za mokra oblačila) ter razmeroma majhna, vendar funkcionalna
kuhinja in navigacijski kot. Po drugi strani posadki nagajata nekoliko
premalo odlagalnega prostora (tega sicer pogosto primanjkuje tudi na
večjih jadrnicah) in slabo zračenje v salonu (poleg vhodnih vrat je na
razpolago le ena strešna/palubna odprtina).

TEHNIČNI PODATKI
Dolžina čez vse (m)

75,00

Palubna oprema

Harken/Spinlock



Višina v salonu (m)

1,85



Višina v premčni kabini (m)

1,70

Višina v krmni kabini (m)

1,82

Višina v krm. toalet. prostoru (m)

1,82
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NAŠE MERITVE

4+2

Ležišče v premcu (m)

2,09x1,70/0,45

Ležišče v krmni kabini (m)

2,10x1,55/1,25

Klopi v salonu (m)

1,96x0,60/0,53

Miza v salonu (m)

1,18x0,84

Navigacijska miza (m)

0,83x0,51

Voda (l)

Testne okoliščine
Zunanja temperatura (Cº)

12° C

Smer vetra

ENE

Hitrost vetra (m/s /vz)

8-16,2 /17,9-36

Morje

malo zvalovano

Jadra

glavno (prva krajšava), flok (nekoliko skrajšan)

Hitrost
V veter (45º-60º) (km/h /vz)

6,4 - 7,3

OCENA
+ izreden jadralski potencial, v kombinaciji s popolnim bivalnim udobjem, atraktivna in originalna zasnova
- na testni jadrnici trdo krmilo, skromna ventilacija v salonu

140

Gorivo (l)

45

Motor

Volvo Penta D-1 20 (saildrive)

Moč (kW/KM)

13,4/18

Propeler

dvokraki, zložljivi

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 Gelcoat. Litoželezna »T« kobilica s torpedom, pritrjena s pomočjo
sistema vijakov in ploščic iz nerjavečega jekla. Strukturne ojačitve,
lepljene in vlaminirane v trup.
Konstruktor
Humphreys Yacht Design
Proizvajalec

Elan Marine

CE znak za kategorijo plovbe

A Ocean (6)

Osnovna cena (tovarniška, EUR)

64.900
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