NA KROVU: LAGOON 410

Druga dimenzija
O katamaranih se veliko govori, hvalijo se njihove zmogljivosti in pri tem se vËasih
celo pretirava. Vseeno, v naπih vodah πe vedno ni dosti takih jadrnic. Ni niti veËjih,
fantastiËno hitrih regatnih veËtrupcev, niti tistih “navadnih”, namenjenih kriæarjenju
in uæivanju na morju, kot je Lagoon 410, s katerim smo prejadrali Piranski zaliv in
preæiveli prijetno dopoldne.
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Ni potrebno biti veliki poznavalec fizike in hidrodinamike
za razumevanje, da so katamarani zelo hitra plovila.
Majhen upor vode in velika zaËetna stabilnost omogoËata
veliko povrπino jader in doseganje za enotrupce nedosegljivih hitrosti. Katamarani so svoje izredne plovne lastnosti æe mnogokrat dokazali na teækih oceanskih regatah,
kjer postavljajo skoraj neverjetne hitrostne rekorde.
Lagoon 410 vsekakor ni konstruiran za ruπenje hitrostnih
rekordov, temveË za udobno in varno kriæarjenje. Kar pa
πe ne pomeni, da ni tudi hiter. Celotna jadrnica je trdno
izdelana. Paluba je Ëvrsta pod nogami, izdelana je v balsa
sendviË konstrukciji. Trup je prav tako izdelan v sendviË
konstrukciji, kot polnilo pa je uporabljena PVC pena. Trup
in paluba sta roËno laminirana z uporabo kvalitetne vynilesterske smole. Notranje pregrade, ki konstrukcijsko krepijo plovilo, so ojaËane z masivnim lesom.
Paluba je ogromna in spretno izkoriπËena, posadki nudi
zares velike moænosti. Na desni strani prostranega in
dobro zaπËitenega kokpita je toliko prostora za sedenje, da
se ga ne bi branila niti veliko daljπa enotrupna jadrnica.
Dostop iz kokpita do vode ali do pomola je odliËno reπen
in je moæen iz obeh trupov. Med trupoma na krmnem delu
je prostor za pomoæni Ëoln. Vzdolæ bokov je prav tako
veliko prostora za nemoteno sprehajanje in sonËenje. Ob
sprednjem delu kabine so veliki skladiπËni prostori za naj-
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razliËnejπo opremo - privezne vrvi, bokobrane in podobno,
tukaj je dovolj prostora tudi za popolno opremo za ribolov.
Ribiπke palice ali oprema za podvodni ribolov so lahko
pospravljene daleË od Ëistega in suhega salona. Naprej
proti premcu je prava ploπËad za sonËenje in uæivanje.
Leæanje na mreæi nad vodo, kjer tiπino moti samo πumenje
morja, bo oddaljilo tudi najveËje “kopenske” teæave.
Iz kokpita v notranjost vodijo velika drsna vrata. To πe
dodatno poveËa æe tako velik, svetel in zraËen salon. Na
desni strani je kuhinja skoraj “hiπnih” dimenzij, z dvojnim
pomivalnim koritom, hladilnikom, πtedilnikom in pomivalnim strojem. Na levem boku je navigacijska miza zadovoljivih mer. V sredinskem delu sta ovalna miza in sedeæna garnitura. Celoten salon je prijeten za bivanje, k Ëemur
znatno pripomore odliËen razgled skozi πtevilna okna.
Notranjost je lepo oblikovana z uporabo kvalitetnega in
lepega lesa. Iz salona vodijo stopnice v levi in desni trup,
tako da so kabine in kopalnice v niæji ravni podpalubja.
Dve identiËni kopalnici sta postavljeni na hodnikih, ki
povezujeta premËno in krmno kabino. Velikost kopalnice
nas je pustila brez besed, dimenzije in udobnost zasluæita
vse pohvale. Prav tako kot na palubi so tudi v podkrovju
πtevilni skriti kotiËki, ki vzbujajo posebno ugodje in omogoËajo nepriËakovano “zasebnost”. ©tiri dvoposteljne
kabine so izolirane in fiziËno loËene med sabo. V kabinah
so spretno oblikovane omare, v katere lahko pospravimo
vso garderobo in ostale malenkosti. Vsa leæiπËa so velika
in pravokotna, po udobnosti pa vsekakor prekaπajo leæiπËa, kakrπna smo vajeni na enotrupnih jadrnicah. Krmni
kabini sta nekoliko veËji, opremljeni pa sta z nevsakdanjo
podrobnostjo. Poleg okna na zunanjem boku imata kabini
odprtino, ki je oddaljena komaj pol metra od vode. Skozi
to odprtino lahko neopazno zapustite kabino in odplavate.
»emu sluæijo te odprtine? Sliπali smo razliËne duhovite
razlage. Pravzaprav sta to varnostni odprtini. Katamaran
ima veliko stabilnost pri majhnih nagibih, zelo teæko ga je
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nagniti, πe teæe prevrniti. Vendar se lahko tudi katamarani
s takim dizajnom, kot je Lagoon 410 in ki imajo dosti
rezervne stabilnosti, v ekstremnih pogojih prevrnejo.
Prevrnjeni katamaran take velikosti pa je pravzaprav
nemogoËe spet poravnati. Za take primere so predpisali te
dodatne odprtine, ki so ob prevrnjeni barki nad vodno
povrπino in skozi katere lahko posadka zapusti podpalubje. Vendar ni razlogov za skrb, saj verjetno ne nameravate
jadrati s polnimi jadri pri vetru moËi 50 vozlov na 6 metrskih valovih…
PriËakal nas je srameæljiv jadranski maestral, ki je komaj
napolnil jadra. Iz portoroπke marine smo izpluli z motorjem, natanËneje z motorjema. Na dvotrupcih je praktiËno
vse podvojeno, tako je tudi z motornim pogonom. Dva
motorja olajπata manevriranje s to “plavajoËo ploπËadjo”
na tesnem prostoru polne marine. Jasno je, da lahko
Lagoon obrnemo za 360°, praktiËno na mestu. Vendar
morate biti pri pristajanju s tem, skoraj 7 metrov πirokim
plovilom pozorni na moæen boËni zanos zaradi vetra.
Visoka kabina, visoka trupa in jambor s πirokim profilom
bodo katamaran zanaπali bolj, kot bi priËakovali. Zato je
pri pristajanju z boËnim vetrom potrebno nekoliko veË
pozornosti in spretnosti. Omenimo πe eno posebnost
Lagoona. Med jadranjem se ne nagiba, kot smo navajeni
pri enotrupnih jadrnicah, to pa pomembno vpliva na udobje in bo mnogim po godu. Kuhanje, sprehod do kopalnice ali samo sedenje v kokpitu postanejo veliko bolj eno-
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stavni in laæji. Jasno je, da so vse funkcionalne povrπine
oblikovane skladno s to olajπevalno okoliπËino.
»e bi videli samo krmarsko mesto, bi bili prepriËani, da
gre za motorno plovilo. Velik tapeciran stol z naslonjalom!
Sedeæ je postavljen visoko, tako da je preglednost odliËna.
Na veliki komandni ploπËi je vse pri roki. Edino neznanko
nam je predstavljala ograjica iz nerjaveËega jekla, ki onemogoËa neposreden prehod do srediπËa kokpita in salona.
Niti pod jadri nas Lagoon ni razoËaral. Nasprotno - ob lahnem vetru je dosegal odliËne hitrosti. Jadranje proti vetru
ni odlika katamaranov, vendar je imel Lagoon dober kot
proti vetru. Pri sunkih vetra je lahkotno pospeπeval, skoraj
“zalepil” na stol, pri jadranju z boËnim vetrom in v polkrmo pa je dosegal nedvomno veËje hitrosti kot znatno daljπi, udobni enotrupci.
S krmarskega mesta je odliËen pregled nad jadri, na krmo
in na privetrno stran jadrnice, medtem ko je zavetrna stran
skoraj popolnoma zakrita s prednjim jadrom, πe posebno
med jadranjem z levimi uzdami. ©e en razlog veË, da nas
je motila ograjica na desni strani krmarskega stola, ki
krmarju onemogoËa hiter dostop do desnega boka plovila.
Zaradi πibkega vetra nismo mogli popolnoma spoznati
plovnih lastnosti, vodljivosti in moænosti upravljanja z
jadri. Vseeno ocenjujemo, da se to plovilo bolje znajde,
oziroma komaj “zaËne” jadrati pri moËnejπem vetru. S
πkoto glavnega jadra na izjemno dolgem drsniku se upravlja iz kokpita, prav tako s πkotami prednjega jadra in πpi-

nakerja, medtem ko je potrebno za delo s dviænicami in
krajπavami oditi do sprednje palube. To pa se nam ne zdi
preveË neprikladno, saj je paluba dvotrupca πiroka in
varna. Kljub temu so na najnovejπi razliËici Lagoona 410
(S2) dviænice in krajπave speljane v kokpit. »eprav sta
viπina in profil jambora Ëarterska, lahko Lagoon s tako
povrπino jader uvrstimo med hitre jadrnice. Poudarimo, da
ima glavno jadro velik polkrog na vrhu (“roach”), letvice
po celi πirini in je opremljeno z “lazy-jackom”. Jambor je
znatno nagnjen proti krmi, dodatno je utrjen πe s posebno
jekleno pletenico, ki je preko posebnega “premËevega
kriæa” vpeta pri vrhu in peti jambora. Katamarani izredno
dobro prenaπajo valove, vendar se je na zibanje na katamaranu potrebno navaditi, saj je veliko “hitrejπe” kot na
enotrupnih plovilih. ©e nekaj; katamarani imajo majhen
ugrez, Lagoonov ima vsega 1,2 metra. To je vsekakor
pomembno in olajπuje plovbo in sidranje. Omenimo πe
verjetno najveËjo pomanjkljivost katamaranov, njihovo
πirino. Seveda ne med plovbo, temveË ko je potrebno plovilo privezati v marini ali ga dvigniti na suho. Cena priveza je pribliæno 1,5-krat viπja kot pri “obiËajnem” plovilu
enake dolæine.
Katamaran Lagoon 410 nudi izredno udobje ob odliËnih
plovnih lastnostih, znaËilnih za dvotrupna plovila, in predstavlja posebno privlaËno Ëartersko jadrnico. Morda je
prav najem takega plovila priloænost za nove izkuπnje pri
jadranju, za odkrivanje “druge dimenzije”.

TEHNI»NI PODATKI
Dolæina preko vsega (m)

12,37

Dolæina vodne linije (m)

11,67

©irina (m)

7,09

Ugrez (m)

1,20

Izpodriv (kg)

7240

Viπina jambora nad vodo

18,29

Glavno jadro (m2)

53,00

Roll genoa 130% (m2)

36,00

©pinaker

108,0

©tevilo kabin

4

©tevilo leæiπË

8+2

Voda (l)

390

Gorivo (l)

2x100

©tevilo motorjev

2

Motor

Yanmar 3 GM 30F

MoË (KM)
Konstruktorja

2x38
Marc Van Peteghem & Vincent Lauriot Prevost

Proizvajalec
CE znak za kategorijo plovbe

Lagoon, Francija
A (10)

Osnovna cena (EUR)

245.000 (brez DDV)

Zastopnik

Navaboats, Hrvaπka
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