
62  ~ 2009  NAVIGATOR   NAVIGATOR ~ 2009 63

Katamaranov je na naši obali sorazmerno 

malo, zato je na navtičnem sejmu v Izoli Mahé 

36 zbudil še toliko več pozornosti. Tudi mi smo 

želeli preizkusiti v zadnjem času tržno najzani-

mivejšo počitniško jadrnico z dvema trupoma.

TEKST IGOR ORLOV 

FOTO ŽIGA ŠPARENBLEK

L
adjedelnica Fountaine Pajot se ponaša 
z dolgo in uspešno zgodovino in se 
uvršča med vodilne proizvajalce po-
čitniških katamaranov. V francoski lad-
jedelnici s sedežem v bližini slovitega 

La Rochella dvotrupna plovila izdelujejo že tri 
desetletja in so do danes splovili 23 modelov, 
dolgih od 26 do 75 čevljev, ter izdelali okoli 
1900 plovil. 
Mahé 36 je najmanjši katamaran v programu 
francoske ladjedelnice. Njegova zasnova je 
bila kljub temu za konstruktorje velik izziv, saj 
si je proizvajalec zastavil visoke cilje: zgraditi 
zelo udoben, varen in privlačen manjši počitni-
ški katamaran po posebno ugodni ceni. To jim 
je tudi uspelo, saj se Mahé 36 predvsem za-
radi privlačnega videza, praktične in udobne 
zasnove ter konkurečne cene odlično prodaja; 
do danes so jih prodali že več kot 100.
Mahé 36 je sodobno oblikovan počitniški 
katamaran. Odlikujejo ga izdatna širina (raz-
merje 1:2), teža, skoncentrirana bliže težišču 
plovila (mreža med trupoma na premcu, kokpit 
se ne razprostira do krme plovila), ter relativno 
visok most med trupoma. Višina mostu je zelo 
pomembna na vzvalovanem morju, saj preni-
zek most pomeni pogosto in neprijetno interak-
cijo med plovilom in valovi. Da je Mahé 36 
mišljen za plovbo tudi na odprtem morju ter da 
so njegovi snovalci veliko pozornosti posvetili 
varnosti, potrjujejo ločeni hermetično zaprti 
prostori, ki omogočajo plovnost katamarana 
tudi pri resnejših poškodbah ali vdoru vode, 
kot tudi ojačana smernika, predvideni prostor 
za odlaganje napihljivega rešilnega splava ter 

Hiša z jadri
izhoda v sili, v primeru prevračanja (značilni dve 
odprtini z notranje strani trupov, bliže premcu). 
Omenimo naj, da je prevračanje dobro zasno-
vanega počitniškega katamarana možno le v 
ekstremnih pogojih in to predvsem čez premec. 
Na zelo vzvalovanem morju in v zelo močnem 
vetru lahko tudi počitniški katamaran, še posebej 
s preveč jadri in brez nevihtnega sidra, v plovbi 
z vetrom in po valu navzdol doseže velike hitrosti 
ter se silovito zapiči v val pred sabo in z izdatno 
pomočjo vetra prevrne čez premec. Med jadra-
njem na razmeroma slabo vzvalovanem morju 
je počitniški katamaran kljub zelo močnem vetru 
težko prevrniti. Ne glede na to je jadranje s pre-
veliko površino jader v močnem vetru tvegano, 
saj pomeni zelo velike obremenitve plovila in 
snasti, ki lahko utrpi poškodbe, nevarne tako za 
posadko kot tudi plovilo.
Med jadralci so katamarani manj priljubljeni kot 
enotrupne jadrnice, pa vendar imajo svoje pri-
vržence ter seveda tudi svoje prednosti in čare. 
Pri športnih katamaranih gre predvsem za adre-
nalinske užitke, oz. izredne hitrosti pod jadri, a 
pri počitniških (kakršen je naš testni katamaran) 
predvsem za enkratno udobje. Tako na počitni-
ških katamaranih velika širina zagotavlja obilo 
prostora na krovu in v notranjosti plovila. Veli-
ka kokpit in salon, ki sta med seboj povezana, 
ponujata enkratno udobje, a spalne kabine v 
ločenih trupih veliko intime. Široki in dokaj težki 
počitniški katamarani so izredno stabilni ter se 
pod vplivom vetra ne nagibajo, kar zagotavlja 
odlične bivalne pogoje tudi med jadranjem. Širi-
na katamaranov ima seveda tudi slabe plati, kot 
sta npr. dražja privez in dvig na suho!
Mahé 36 je skladno in funkcionalno oblikovan 
katamaran. Kljub temu, da v podpalubju ponuja 
veliko višine, ni pretirano visok; ima lepo obliko-
vano kabino ter preprosto in uporabno palubo, 
s funkcionalnim in dobro zaščitenim kokpitom. 
Kokpit je z drsnimi vrati dobro povezan z izre-
dno svetlim in prostornim salonom, ki se nahaja 
v isti višini kot kokpit in skupaj z njim tvori imeni-
ten bivalni prostor. Če temu dodamo prostoren 
premčni prostor z mrežo, dve manjši kopalni plo-
ščadi na krmi ter udobni spalni kabini z izredno 
velikimi kopalnicami v trupih, slika o prostorskem 
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razkošju postaja popolnejša. Na voljo je tudi 
racionalnejša “trio” različica s tremi spalnimi 
kabinami in eno kopalnico. Notranjost je pro-
storna in odlično organizirana, vendar špartan-
sko opremljena. Skromni opremljenosti z dokaj 
malo lesa (na tleh je laminat) in pohištva lahko 
pripišemo relativno nizki ceni plovila ter var-
čevanju pri teži, ki na počitniških katamaranih 
nemalokrat predstavlja problem. Že sama kon-
strukcija, sestavljena iz dveh trupov in mostu z 
zajetno kabino, ki omogoča stojno višino (na 
testnem katamaranu znaša celih 1,9 m) je pre-
cej težka in predstavlja veliko breme za volu-
men ozkih trupov. Pri katamaranih je zato zelo 
pomembno ustvariti čim lažja trupa in most ter 
zelo premišljeno opremiti notranjost. Prevelika 
teža katamarana negativno vpliva na hitrost 
plovila, njegovo nosilnost in nenazadnje na 
avtonomijo plovbe. Pomanjkanje omaric v sa-
lonu in kopalnici ali pomanjkanje predalov in 
vrat na omarah za oblačila, glede na poveda-
no lahko vzamemo v zakup, kar zagotovo ne 
velja za slabo ventilacijo osrednjega prostora 
na plovilu - salona, ki ima za prezračevanje v 
standardni različici (poleg vhodnih drsnih vrat) 
na razpolago le eno majhno okence, skrito za 
jamborom.

Snast katamarana je zaradi njegove velike stabil-
nosti lahko izpostavljena posebno močnim silam 
in mora biti zato robustnejša kot pri enotrupnih ja-
drnicah. Zaradi velike širine in specifičnega nači-
na jadranja je snast pri katamaranih brez zadnje 
napone, tako da je glavno jadro, ki je običajno 
občutno večje od premčnega, krojeno z izrazitim 
“roachem” (zakrivljenost zadnjega roba jadra) in 
letvicami po vsej širini jadra. Velika širina katama-
rana omogoča postavljanje zelo dolgega drsnika 
škote glavnega jadra, ki prevzema vlogo škote, a 
škota (glavnega jadra) vlogo vanga, ki ga zato 
na katamaranih redko vidimo. Počitniški katama-
rani se običajno ne morejo pohvaliti z izrednimi 
lastnostmi pod jadri, saj so pogosto (še posebej v 
šibkem vetru) okorni in dokaj slabo jadrajo v sme-
reh proti vetru, kar je predvsem posledica relativno 
velike teže in velike silhuete plovila. Vendar tudi 
počitniški katamarani z vetrom v bok in v polkrmo 
lahko dosegajo solidne hitrosti, pri čemer, kot smo 
že omenili, plovejo brez opaznejšega nagibanja. 
Prav tako se je med preizkusom obnašal najmanjši 
Fountaine Pajot, ki je v zmerni burji solidno jadral 
v bok in v polkrmo, a dokaj počasi ostreje proti 
vetru ter nekoliko leno v “luknjah vetra”. 
Udoben dvojni oblazinjeni krmarski sedež, name-
ščen na desni strani ob kabini Mahéja 36 omogo-
ča krmarju odličen pregled nad plovilom in jadri 
ter nadzor nad vsemi pripomočki za upravljanje 
plovila (izjema je drsnik glavnega jadra, ki ima 
vlogo škote). Krmarju sta poleg krmilnega obro-
ča, inštrumentov in ročic za plin pod roko tudi 
dve vitli za uravnavanje jader, ki sta postavljeni 
na krov kabine. Rešitev je dobra, vendar bi bilo 
za resnejše jadranje potrebno vgraditi vsaj še eno 
vitlo. Krmarski obroč je majhen, pa vendar omo-
goča dober nadzor nad plovilom tudi med zasuki 
v veter, kar je na katamaranih pogosta težava. 
Mahé se je izkazal kot hiter in še bolj okreten 
z motorjem, natančneje povedano motorjema, ki 
omogočata solidno končno hitrost ter obračanje 
plovila “na mestu”, oz. okrog središča lateralnega 
upora plovila, kar je med pristajanjem z zajetnim 
plovilom krmarju v veliko pomoč.
Mahé 36 bo navdušil predvsem navtike, ki prise-
gajo na prostornost in bivalnemu udobju dajejo 
prednost pred jadralnimi lastnostmi.

TEHNIČNI PODATKI

Dolžina čez vse (m) 11,00

Dolžina vodne linije (m) 10,90  

Širina (m) 5,90

Razmerje med dolžino in širino (%) 53,6

Vgrez (m) 1,10

Izriv (kg) 7300 (5000)

POD JADRI 

Deljena snast (4/5), enokrižni aluminijast jambor vpet v trup, trde pri-

pone, snast brez zadnje napone in vanga. Navijalna genova (110%). 

Glavno jadro z letvicami po vsej širini jadra in izrazitim “roachem” (za-

krivljenost zadnjega roba jadra),  dvema krajšavama in samodejnim 

sistemom za zlaganje glavnega jadra (lazy jack). Dve dvostopenjski 

samonavijalni vitli.

Višina jambora nad vodo (m) 16,75

Jadra Incidences

Glavno jadro (m2) 49,00

Navijalna genova (m2) 26,00

Palubna oprema  Harken/Spinlock

Višina v salonu (m) 1,98

Višina v krmnih kabinah (m) 1,89

Višina v toalet. prostorih (m) 1,84

Število ležišč 4+1 (ali 6+1)

Ležišče v krmni kabini (m) 198x159/140

Miza v salonu (m) 1,13x0,70

Navigacijska miza (m) 1,15x0,64

Voda v dveh posodah (l) 265

Gorivo (l) 210

Motor Volvo sail drive

Moč (kW/KM) 2 x 14,9 /20

Propeler trikraki, zložljiv

KONSTRUKCIJA

Trup nad vodno linijo in paluba zgrajeni v sendvičnem načinu (vakuum-

ska infuzija). Podvodni del trupa polno laminiran. Posebno ojačani 

smerniki. “Žepi” zraka/pene v premčnem in krmnem delu plovila 

omogočajo plovnost tudi pri resnejših poškodbah trupa, oz. vdoru vode 

v trup. 

Konstruktor Joubert&Nivelt / Oliver Flahault

Proizvajalec Fountaine Pajot

CE znak za kategorijo plovbe A (8)

Osnovna cena (EUR) 177.325
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NAŠE MERITVE

Testne okoliščine

Zunanja temperatura (º C) 14

Smer vetra NE-ENE

Hitrost vetra (m/s /vz) 7-11 /14-22

Morje rahlo vzvalovano

Jadra glavno, genova

Hitrost

V veter (65º; km/h /vz) 11,5 /6,2

Z vetrom (100º; km/h /vz) 14/7,8

OCENA

+ zasnova, udobje in prostornost, obračanje v veter med jadra-

njem, konkurenčna cena

-  skromna oprema in pohištvo, slabo prezračevanje


