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Jadrnice X æe leta predstavljajo razred zase. Iz te danske
ladjedelnice so skoraj vedno prihajale jadrnice originalne
zasnove in oblike. Poleg prepoznavnosti so jadrnice X
znane po svoji hitrosti in Ëvrsti gradnji. To pa æe zadovo-
lji regatne jadralce. Vendar so hitre jadrnice danes pogo-
sto tudi zelo udobne, lahko bi celo rekli luksusne. To velja
tudi za X jadrnice, πe posebej za tiste veËje, iz
“Performance-cruising” serije. Tokrat smo testirali IMX
40, enega izmed treh One Design modelov, ki jih nudi
eden izmed boljπih in bolj poznanih izdelovalcev regatnih
jadrnic. PriËakovanja so bila velika. Kaj smo videli in
obËutili? “Naπ” IMX 40 smo videli tudi izven vode.
TipiËna oblika sodobnega hitrega trupa: globoka kobilica
(2,40 m), ozek list krmila z ostrimi in brezhibno oblikova-
nimi robovi, ozka vodna linija, strma in visoka boka ter
“odprta” krma. »e se za trenutek zadræimo pri odprti
krmi: nekomu bi se taka reπitev zdela neprimerna za
jadranje po odprtem, razburkanem morju, saj se na prvi
pogled zdi nevarna za jadrnico in posadko. Vendar je res-
nica popolnoma drugaËna. Pri razburkanem morju se
lahko visok val prelije preko krova in napolni kokpit. »e
se kokpit poËasi prazni, kar se dogaja na jadrnicah z zapr-
to krmo, hitro pride do teæav. Tudi kokpit s sorazmerno
majhno prostornino lahko zajame veliko vode, kar nega-

tivno vpliva na plovne lastnosti jadrnice, lahko pride do
vdora vode v notranjost plovila in je lahko usodno za
snast. V trenutku se obËutno poveËa teæa plovila, jadrnica
upoËasni in naenkrat so obremenitve na jamboru velikan-
ske. Da se lahko jambor prelomi kot væigalica, smo lahko
videli med zakljuËnimi boji za America’s Cup, ko so
Novozelandci, æe obËutno obteæeni z vodo v kokpitu,
zajeli πe en, na oko ne prevelik val. No, vrnimo se k testu
in naπim tipiËnim regatnim pogojem, ko smo z olajπanjem
doËakali vsako sapico. Medtem ko smo Ëakali na veter,
smo si lahko dodobra ogledali jadrnico. Kvalitetna, lahko
reËemo vrhunska palubna oprema je prilagojena regatne-
mu jadranju. Za upravljanje z vrvmi je na voljo 6
Harkenovih samonavijalnih vitlov primerne velikosti. Vsi
πkripci, vrhunske kakovosti, so opremljeni s krogliËnimi
leæaji, drsniki πkote prednjega in glavnega jadra so odliË-
no postavljene in dovolj dolge - celih 3,68 oziroma 1,70
metra. ©kota glavnega jadra, priteg buma (vang), priteg
jadra navzdol (cunningham), priteg debla ter dviænica πpi-
nakerja in priteg po bumu so podvojeni, tako da lahko z
njimi upravljamo na obeh bokih jadrnice. Zaradi dobro
razporejene palubne opreme, njene kvalitete in dobro
dimenzioniranih prenosov so vsa vodila “mehka”. To πe
posebej velja za sistem zategovanja zadnje napone, ki je
“hiter”, enostaven in poceni. Vrv zadnje napone izgine
pod krov, kjer je speljana na “Ëarobno kolo”, nameπËeno
v krmni kabini, ter se malo pred krmilom spet vrne v kok-
pit, skozi konzolo krmilnega kolesa. Krmilo - zgodba
zase. Veliko, vedno pri roki, obËutljivo (prenos 1:1,2) in
lahko (karbonska vlakna). Klopi pred krmilom v kokpitu
niso znaËilne za regatno jadrnico, vendar poveËujejo udo-
bje, nudijo dodatni prostor za odlaganje stvari.
Pomembne pa so πe zaradi enega razloga: med klopjo in
krmilno konzolo je malo prostora, kar zmanjπuje moæ-

Kupi, jadraj, zmagaj!
X - zadeva za sladokusce. Nestrpno smo priËakovali dan testa, Eol pa se nas je
usmilil πele popoldan, s sapico z zahoda. Ne glede na okoliπËine smo se odpravili na
morje preizkusiti jadrnico, ki ji pravzaprav ni bilo mar za πibak veter.
tekst: IGOR ORLOV foto: ROBERT TROBEC
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nost, da bi katera od vrvi konËala v “bazenu krmila”.
Zaradi istega praktiËnega razloga je konzola postavljena
pred krmilo. Nagibi palube v kokpitu so prijazni za
krmarja in posadko, krmar ima tudi primerno oporo nog,
ki je pravzaprav nekoliko privzdignjen pokrov. Nekaj
viπji poloæaj koristi krmarju tudi pri pristajanju, saj ima
tako veliko boljπi pregled. Pod pokrovom sta odprtina za
natakanje goriva in dostop do osi krmila. Ograja je lepo
oblikovana in kvalitetno izdelana. Da je projektant jadrni-
ce velik poznavalec ter, da na Danskem mislijo na naj-
manjπe podrobnosti, se odraæa tudi pri dimenzioniranju
ograje. Tako je razdalja med palubo in spodnjo pletenico
ograje 0,25 m, med njo in zgornjo pletenico pa 0,36 m. S
tem je posadka, ki sedi na boku, varnejπa, ograja je dovolj
visoka za osebo, ki se premika po palubi, nekoliko niæja,
spodnja pletenica pa prepreËuje spuπËenemu prednjemu
jadru, da bi padlo v morje. Poleg ograje so nam bile vπeË
tudi kvalitetne navigacijske luËi predpisane velikosti,
postavljene na primerno mesto. Na palubi ni priveznih
bitev; obiËajna stvar za regatne jadrnice. Lahek in trden
jambor je najpomembnejπi za dobre jadralne sposobnosti

jadrnice. Karbonski jambor je danes vsekakor najboljπa
reπitev. »e zanemarimo njegovo ceno, ki je bistveno viπja
od cene “navadnega”, aluminijskega jambora, tak jambor
zahteva posebno trden trup. X je prvi (in kolikor nam je
znano tudi edini), ki je ponudil serijsko jadrnico, stan-
dardno opremljeno s karbonskim jamborom. Gre ravno za
IMX 40, ki je opremljen z Nordic Carbon jamborom viπi-
ne slabih 19 metrov in s karbonskim bumom. To zagoto-
vo postavlja nove standarde pri serijskih jadrnicah te dol-
æine. Pri vstopu v podpalubje je potrebno prestopiti neko-
liko viπjo pregrado, kar jadralcem ne bi smelo predstavlja-
ti veËjih teæav. Nekoliko viπji vstop pa nudi dobro zaπËito
pred vdorom vode pri slabem vremenu. Stopnice so eno-
stavne, funkcionalne in nudijo dobro oporo tudi pri veËjih
nagibih jadrnice. Za dostop do motornega prostora jih je
enostavno odstraniti. Motor - trivaljni Volvo Penta moËi,
40 KM, opremljen s S pogonom, je solidno zvoËno izoli-
ran in lahko dostopen.
Notranjost IMX ima klasiËni razpored. Salon je zraËen in
prostoren, presenetila nas je koliËina lesa pri opremi. Prav
tako nismo priËakovali tako opremljene kuhinje, z nizom

predalov in prostorov za odlaganje. Taka kuhinja tudi na
daljπih jadranjih z lahkoto “nahrani” 8-Ëlansko posadko.
Navigacijska miza je taka, kot smo jo priËakovali na taki
jadrnici. Dovolj je prostora za pomorske karte in vso navi-
gacijsko opremo. Miza sredi salona je zloæljiva, moæno pa
jo je tudi odstraniti (pripravno za regate). V kabinah,
premËni in dveh krmnih, so dovolj velika leæiπËa in dovolj
prostora za odlaganje osebnih stvari. Toaletni prostor
nima stojne viπine, ni opremljen s tuπem, vendar je svetel
in ima predviden prostor za mokro obleko. Tu smo opazi-
li tudi morske ventile nove generacije, ki so laæji od kla-
siËnih, v zaprtem poloæaju pa predstavljajo integralni del
trupa (popolnoma so poravnani s trupom). Ko smo æe sko-
raj izgubili upanje, je “povleklo” z zahoda. Pohiteli smo
na povsem mirno morje, pihalo je med tremi in osmimi
vozli. Dviganje jader je bil pravi uæitek. Pravzaprav vse
na X “teËe” z neverjetno lahkoto, kot bi πlo za 6-in ne za
12-metrsko jadrnico. Med testom smo uporabljali glavno
jadro, 145% genovo in πpinaker. Jadrnica je skozi vodo
drsela prepriËljivo hitro. Pri jadranju izjemno ostro v veter
smo pri moËi vetra 5,5 vozla pluli s hitrostjo 3,4 vozla.

Kot proti vetru je znaπal okoli 40° (kot med dvema sme-
rema “COG” proti vetru na razliËnih uzdah je znaπal malo
veË kot 80°). Z boËnim vetrom smo pri teh pogojih jadra-
li s πtirimi vozli, medtem ko smo bili v najhitrejπi smeri s
πpinakerjem le malo poËasnejπi od vetra. Krmilo brezhib-
no “uboga”, jadrnica se odziva bliskovito in natanËno.
Okretnost jadrnice se je izkazala tudi med “kazenskim”
obratom za 360°, ki smo ga izvedli v vsega 25 sekundah.
Verjetno pa bi lahko ta Ëas z malo vaje πe skrajπali.
Upravljanje predstavlja pravi uæitek, saj je, kot smo æe
poudarili, vse dobro dimenzionirano, prenosi so pravπnji,
palubna oprema je kvalitetna in pravilno nameπËena.
Omenjene podvojene komande vrvi na obeh bokih jadrni-
ce se nanaπajo tudi na πkoto glavnega jadra. To omogoËa
trimerju glavnega jadra, da vedno sedi na privetrni strani
jadrnice. Vse to je del æe videnega sistema, ki se imenuje
“German Sheet System”. Tak sistem prinaπa veË predno-
sti: poleg omenjene dostopnosti z boka jadrnice omogoËa
mehkejπe popuπËanje πkote pri kroæenju, sile na bumu pa
so enakomerneje porazdeljene kot pri klasiËnem sistemu.
Slabosti? Zaseda dva vitla, πkota beæi pod palubo, od
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TEHNI»NI PODATKI
Dolæina (m) 12,10

Vodna linja (m) 10,45

©irina (m) 3,80

Ugrez (m) 2,45

Teæa (kg) 6800

Balast (kg) 2400

Glavno jadro (m2) 48,10

Genoa 145% (m2) 52,60

Genoa 112% (m2) 40,60

©pinaker (m2) 131.20

Viπina jambora (m) 18,80

Premer krmila (m) 1,7

©tevilo leæiπË 8

LeæiπËe v premcu (m) 2.4 x 1.8 x 0.65

LeæiπËa v dveh krmnih kabinah (m) 2.1 x 1.5

Miza v salonu (m) 1,2 x 1,1

Navigacijska miza (m) 1,05 x 0,68

Voda (l) 200

Gorivo (l) 100

Motor Volvo MD 2040-S

MoË (KM) 40

Propeler dvokraki, zloæljiv (Slim line racing)

Konstruktor Niels Jeppesen

Proizvajalec X-Yachts

IRC rating 1097

Cena (EUR) 208.800

Zastopnik (Slo, Cro, SICG) X-Yachts Jandran d.o.o.

NA©E MERITVE
Testne okoliπËine

Zunanja temperatura (Cº) 14

Hitrost vetra (nm/h) 3-8

Viπina valov (m) 0

Jadra glavno, genoa, spinaker

Hitrost (nm/h)

V veter 3,4

Z boËnim vetrom 4,3

S krmnim vetrom 5,1

Trajanje zasuka 360º (s) 25

posadke pa zahteva nekaj Ëasa za privajanje. Kevlarska
jadra, ki smo jih uporabljali na testu, prihajajo iz jadrarne
Victory. Zdela so se nam pravπnja, vendar smo bili zaËu-
deni, da na glavnem ni bilo krajπav. Vsekakor dobro
(zmanjπuje teæo in upor) do jakosti vetra 25 vozlov. In
nato? Zmogljivosti jadrnice pri voænji z motorjem niso
pretirane, kar pa je posledica dvokrakega “Slim line
racing” propelerja. Tako se je naπ IMX pri 2700 motornih
vrtljajih v minuti po mirni vodi premikal s hitrostjo nekaj
veË kot 7 vozlov. Tak propeler rabi tudi precej Ëasa, da
“zagrabi” pri vzvratni voænji, oziroma ko hoËete plovilo
ustaviti. Zdi se nam, da so zaradi manjπega upora in
hitrejπega jadranja izbrali propeler na meji optimalne
uporabnosti. IMX je hitra jadrnica, ki s trdnostjo, kon-
strukcijo in zasnovo predstavlja izredno plovilo za regate,
tako okrog boj ob obali kot na odprtem morju. Hkrati pa
nudi zadovoljivo udobje. X æe v standardni izvedbi nudi
jadrnico za resno jadranje. Kupi, jadraj in zmagaj!


