ZMAGOVITA
Novosplovljena E 350, »sestra dvojčica« zelo uspešne E 310 prinaša takšno razmerje med jadralskimi zmogljivostimi in udobjem ter takšno popolnost in univerzalnost, da lahko mirno zapišemo, da so v Begunjah zadeli naravnost v črno.
TEKST IGOR ORLOV / FOTO JERNEJ KONJAJEV
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plovitev E 350 je potrditev uspeha inovativne zasnove E 310 oz.
potrditev uspešnosti koncepta in
vizije angleškega arhitekta Roba
Humphreysa kot tudi ekipe v Elanu
že pri načrtovanju in realizaciji Elana 310.
Premišljena, originalna in atraktivna zasnova
je na novi, za 105 centimetrov daljši, jadrnici
prišla še bolj do izraza, saj Elan 350 ponuja
še bolj prepričljivo kombinacijo hitrosti pod jadri, varnosti in udobja ter, posledično, izjemno
univerzalnost in uporabno vrednost.
Novosplovljeno E 350, tako kot njeno manjšo, a starejšo sestro, zaznamujejo oglat »prelomljen« trup (chined hull), široka ploščata
krma z dvema krmilnima listoma, zelo dolga
vodna linija ter pod vodno gladino skrito vitko
in globoko krilo kobilice s »torpedom«. Prelomljeni trup, ki nove Elanove »preformance«
jadrnice zaznamuje že na prvi pogled, daje
jadrnici dodatno vzdolžno togost, predvsem
pa 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 »povzpne« na val med jadranjem z vetrom. Glede na to, kar smo med
testom začutili, ter glede na tehnične podatke
in izračune programov za predvidevanje hitrosti jadrnice bo E 350 v svojem razredu še
zmagovitejša od E 310 ter bo v močnem vetru
občutno hitreje/laže prehajala v gliserski režim plovbe in dosegala izjemne hitrosti.
E 350 se, podobno kot njena »sestra dvojčica«, ponaša z zelo velikim kokpitom, ki lahko
zadovolji tako regatno kot tudi počitniško posadko. Sprednji del kokpita z globoko »vgreznjenima« klopema in premišljeno ergonomijo
zagotavlja visoko raven udobja in varnosti ter
obenem odlično »delovno« okolje za posadko. Dobro odmerjeni nagibi površin, predvidenih za sedenje, ter zaključek na robu klopi,
ki je odlična opora nog, omogočajo tudi manj
izkušeni posadki udobna in varna bivanje in
gibanje v kokpitu tudi, ko je jadrnica (precej)
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nagnjena. Krmni del kokpita (prostor za drsnikom škote glavnega jadra)
pripada predvsem krmarju, ki ima, zahvaljujoč odlično odmerjenima in
nameščenima krmilnima obročema, prav vse možnosti za odličen nadzor plovila, jader in obzorja, ne glede na režim plovbe in moč vetra. E
350 je opremljena z napredno, kakovostno in učinkovito palubno opremo. Dolg drsnik škote glavnega jadra (zakrivljen in nekoliko privzdvignjen), sistem za uravnavanje glavnega jadra in sistem zadnje napone
(lično »skrit« v tleh kokpita), »barberji« (sistem za dodatno uravnavanje
genove), lična napeljava vrvi za uravnavanje genakerja/spinakerja ter
kosnik, vgrajen v trup jadrnice, bodo navdušili tudi zahtevnejše jadralce. Odlično sliko o kokpitu zaokroži precej velik in globok odlagalni
prostor, ki leži v pod klopjo kokpita, v desnem boku jadrnice. Snovalci
jadrnice so v zajetnem odlagališču predvideli posebno mesto tudi za
priročne kopalne stopnice, ki jih lahko pritrdimo ob krmnem zrcalu.
Univerzalnost E 350 odseva tudi vzdož palube. To potrjujejo tudi 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, ter sidrni jašek s predpripravo za sidrno vitlo in odstranljivi
sidrni okov. Pozornost so pritegnile tudi odlične zložljive privezne bitve,
ki so primerne velikosti in popolnoma »gladke«, ko so zložene, tako da
ne predstavljajo nevarnosti jadrom ali potencialnega mesta za »ujetje«
vrvi za uravnavanje jader. 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, ki so 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 karbonska palubna obroba, ki, skupaj s črnima kompozitnima krmilnima obročema, lepo oblikovanima in atraktivnima temnima stranskima
oknoma ter temnimi palubnimi odprtinami, plovilu daje poseben pečat.
V notranjost jadrnice vodijo dobro oblikovane stopnice. Ob vhodu je
precej veliko strešno drsno okno, ki olajša sestop ter v salon prinese več
zraka in svetlobe. Razpored v salonu je običajen; v levem boku je kuhinjski blok v obliki črke »L«, v desnem navigacijski kotiček, v osrednjem
delu salona, bliže premcu, pa salonska miza z oblazinjenimi sedeži.
Kuhinja je nameščena na majhnem prostoru, a vsebuje vse, kar potrebuje (iznajdljivi) ladijski kuhar; kuhalnik, pečico, hladilnik, dvojno korito
ter dobro izkoriščen in organiziran prostor za odlaganje posode, hrane
in smeti. Poleg številnih predalov bo kuharja razveselilo tudi manjše
strešno okno, ki je točno nad kuhinjo. Prostor za navigatorja je udoben,
miza solidno velika, veliko je tudi prostora za odlaganje navigacijske
literature in pripomočkov. Posebno všeč nam je bila rdeča lučka LED
ob navigacijski mizi (rdeča barva najmanj moti vid v temi) ter velika in
priročna omara ob navigacijskem sedežu, ki je zelo primerna za shra-
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njevanje orodja in varnostne opreme. V sprednjem delu salona dominira zelo velika (dvojno) preklopna miza, ki jo preprosto pritrdimo
z magnetki, ko je zložena. Oblazinjeni klopi
sta udobni za sedenje in lahko služita tudi kot
odlični dodatni ležišči. Takoj za navigacijskim
kotom je vhod v precej velik, svetel, zračen in
zelo funkcionalen ladijski toaletni prostor, ki se
lahko pohvali s praktičnim odlagališčem mokre
obleke in dvema odprtinama za prezračevanje. Premčna kot tudi krmna (spalna) kabina (v
levem boku pod kokpitom jadrnice) ponujata
veliki dvojni ležišči, veliko prostora za odlaganje ter dovolj zraka in svetlobe. Odlične velike
postelje in presenetljivo veliko prostora v omarah (predvsem v premcu) bodo zadovoljile tudi
bolj razvajene jadralce. Notranjost E 310 ponuja več, kot smo pričakovali, saj je spretnim
oblikovalcem uspelo ustvariti prijeten in zračen
bivalni prostor pod palubo, ki nima vidnejših
pomanjkljivosti in se lahko pohvali z izredno
kuhinjo, navigacijskim kotom, izjemnim ladijskim toaletnim prostorom, odličnima spalnima
kabinama, veliko salonsko mizo ter udobnimi
oblazinjenimi sedeži. Posebno navdušuje zelo
veliko odlagalnega prostora v vseh prostorih
ter »dodatna« omara med navigacijskim kotom
in toaletnim prostorom. Pika na »i« so praktični detajli, kot sta lična utora vhodnih vrat in
pokrovov lijakov, lahko odstranljive omarice v
salonu ali kljuke (tudi) na vratih kabin, ki jih je
možno diskretno/hitro zakleniti. Nekoliko so
nas motile le barva oblazinjenja (stvar okusa
in izbire), nekoliko štrleče klopi v krmni kabini in toaletnem prostoru (klopi v kokpitu so
nameščene nizko in se globlje »vgreznejo« v
podpalubje) ter poličke v salonu in kabinah, s
prenizkim robom.
Na novi »naviti« Elanovi jadrnici je vendarle
najlepše na krovu, pod jadri. To smo lahko okusili v čudovitem spomladanskem dopoldnevu.
E 350 nas je navdušila z lahkotno vodljivostjo,
odzivnostjo in hitrostjo. Ubogljiva, suverena in
uravnotežena je tudi ob močnejših sunkih in
večjih nagibih. V kokpitu ter na palubi se posadka odlično počuti; lahko uravnava jadra,
udobno sedi in se lahkotno giblje vzdolž jadr-
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TEHNIČNI PODATKI
Dolžina čez vse (m)

10,60

Dolžina trupa (m)

10,60

Dolžina vodne linije (m)

10,10

Širina (m)

3,50

Vgrez (m)

2,15

Izriv (kg)

5000

Balast (kg)

1390

Razmerje balasta in teže (%)

27,8

POD JADRI

nice. Ob močnejših sunkih vetra se je pokazalo, da E 350 izredno lahko prenaša tudi večje
nagibanje oz. ostaja v smeri in je vodljiva tudi,
ko se krmar in/ali posadka prepozno odzoveta na sunek vetra. Tako obnašanje jadrnice je
posledica že opisane oblike trupa, dolgega
krila kobilice ter predvsem dveh listov krmila
ter prinaša številne prednosti: pozitivno vpliva
na varnost, poveča povprečno hitrost jadrnice,
omogoča tudi manj izkušeni ali maloštevilni
posadki več nadzora in lažje upravljanje ter
nenazadnje omogoča lažje in zanesljivejše
krmarjenje pod jadri tudi avtopilotu.
E 350 je jadrnica z izrednim potencialom,
po naši oceni ena najboljših Elanovih jadrnic
doslej ter ena najatraktivnejših in najbolj univerzalnih jadrnic, ki smo jih imeli priložnost
preizkusiti.
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OCENA
+ izreden jadralski potencijal, v kombinaciji s popolnim bivalnim
udobjem; vodljivost in uravnoteženost jadrnice; láhko, občutljivo
in ubogljivo krmilo; velik in ergonomičen kokpit; veliko prostora
za odlaganje;
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1,96

Višina v premčni kabini (m)

1,75

Višina v krmni kabini (m)

1,92

Višina v toalet. prostoru (m)

1,93

Število ležišč

4+2

Ležišče v premcu (m)

2,02x1,74/0,47

Ležišče v krmni kabini (m)

2,10x1,47/0,48

Klopi v salonu (m)

2,09x0,60/54

Miza v salonu (m)

1,03x1,06/0,96
0,80x0,57
175
75

Motor

Volvo Penta D-1 30 (sail drive)

Moč (kW/KM)

20,9/28,4

Propeler

trikraki, zložljivi

KONSTRUKCIJA

Hitrost

1000

Harken/Spinlock

Višina v salonu (m)

Gorivo (l)

/

128,00

Palubna oprema

WNW

11.0 (6)

0

34,6

Genaker (m2)

22° C

Jadra

3.7 (2)

Flok (m )

Zunanja temperatura (Cº)

4-5,5/ 8-11

39,6

2

Voda (l)

Višina valov (m)

7.4 (4)

Victory Sails

Glavno jadro (m2)

Navigacijska miza (m)

Hitrost vetra (m/s /vz)

14.8 (8)

Jadra

Testne okoliščine
Smer vetra

18.5 (10)

Deljena snast (17/18), dvokrižni aluminijasti jambor, vpet v trup, trde
pripone, ročni napenjalnik zadnje napone, trdi pnevmatski vang. Glavno
jadro z izrazitim »roach-em« (zakrivljenost zadnjega roba jadra) in 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. 6 dvostopenjskih
samonavijalnih vitel.

- (nismo opazili pomembnejših pomankljivosti)

Trup jadrnice je izdelan v sendvičnem načinu, s pomočjo vakuumske
infuzije. Zunanji sloji laminata (vinilester) so prepojeni z izoftalnimi
smolami. NORPOL® SVG Gelcoat. Litoželezna kobilica »T« s torpedom,
pritrjena s pomočjo vijakov in ploščic iz nerjavečega jekla. Strukturne
ojačitve, lepljene in vlaminirane v trup.
Humphreys Yacht Design & Elan
Konstruktor
Design Team
Proizvajalec
Elan Marine
CE znak za kategorijo plovbe
Osnovna cena (EUR)

A Ocean (8)
106.990,00
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