MAKSI!
TEKST IN FOTO IGOR ORLOV

Švedska jadralska ikona Pelle Petterson je arhitekt številnih odličnih jadrnic. Nekatere so stare več
desetletij in še uspešno kljubujejo času in morju. Tako kot Pelle, ki je pri 75 letih narisal in splovil
svojo verjetno najboljšo in najbolj atraktivno jadrnico - Maxi 1300.
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adrnice Maxi slovijo po svoji zanesljivosti, trdnosti, odličnih plovnih
lastnostih ter specifičnemu udobju, ki je pisano na kožo vsem, ki
dobro vedo, kaj zares potrebujejo, ko so na morju. Zato ne preseneča, da so vedno imele zveste ljubitelje in zagovornike, predvsem
med bolj izkušenimi pomorščaki. Jadrnice Maxi namreč večinoma
ne izstopajo z atraktivno in všečno podobo, ampak navtike osvajajo
predvsem na »drugi pogled«, s svojo »vsebino«.
Maxi 1300 je po tem, kar smo videli, zasnovan in zgrajen v duhu tradicije te znamke in verjetno prvi Maxi, ki očara tudi z zelo atraktivnim

videzom in se suvereno počuti tudi na razstavah, v soju reflektorjev.
M 1300 zaznamujejo sodobne, čiste linije trupa, dolga vodna linija,
nekoliko močnejši premec ter razmeroma nizka in zaobljena kabina, z
značilnima oknoma s kovinsko zaščito, ki dopuščata prezračevanje salona tudi med jadranjem, saj kovinska rešetka prepreči možnost, da bi
nepazljivim mornarjem med hojo po palubi noge zdrsnile skozi odprto
okno. Kabina ni samo razmeroma nizka in majhna, je tudi ozka ter »zašiljena« proti premcu, tako da paluba vzdolž bokov in na premcu ponuja obilo ravnih površin (prekritih s tikom). Kokpit na M 1300 je globok
in prostoren ter originalno in predvsem funkcionalno zasnovan. V svojem
sprednjem delu, s klopmi in veliko dvojno preklopno mizo, ponuja udoben in odlično zaščiten prostor za posadko. Zadnji del kokpita, ločen
z dolgim drsnikom škote glavnega jadra in krmilnima konzolama, nudi
enkratno okolje za krmarja. Dve krmilni kolesi zagotavljata krmarju veliko delovno območje, odličen vizualni nadzor plovila in obzorja, dobro
prehodnost in lahek dostop na palubo (čez klop v sprednjem delu kokpita). Delovna vitla (dva para, namenjena zategovanju in popuščanju
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škot) so tik pred krmilnima kolesoma, tako, da
so krmarju pri roki. Večji par vitel, namenjen
uravnavanju premčnih jader, je na konzoli krmilnih koles, bliže sredini kokpita. Krmarju sta
na dosegu rok tudi vrv drsnika škote glavnega jadra ter zadnja napona. Navdušuje tudi
ergonomija krmarskega mesta, ki krmarju zagotavlja naraven in udoben položaj telesa in
odlično oporo, ne glede na to, ali sedi ob privetrnem ali zavetrnem krmilu. Postavitev palubne opreme in ergonomija kokpita omogočata
lahkotno uravnavanje jader in nadzor jadrnice
tudi maloštevilni posadki, celo solo jadralcu,
kar je na vsaki jadrnici velika prednost. Jadrnice seveda na sejmu nismo mogli preskusiti
pod jadri, njena podoba, oprema in tehnični
podatki pa kažejo velik jadralski potencial.
Notranjost M 1300 je topla in prijetna, odliku-
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na sredini strehe kabine, ki poskrbi ne le za več naravne svetlobe v
jadrnici, temveč tudi za dober nazor jader tudi iz salona. Med številnimi
odličnimi rešitvami so nas v salonu presenetile popolnoma neprimerno
oblikovane stopnice, ki so zagotovo zelo nevarne med »mokrim« jadranjem, saj so površine, na katere stopamo, ravne in ob straneh zelo
zožane ter brez kakršnegakoli varovala ali opore nog, če bi prišlo do
zdrsa.
V premcu jadrnice je pravi mali ladijski apartma; velika lastniška kabina
z dvojno posteljo, majhnim delovnim kotom z mizico, s številnimi odlagališči in z velikimi omarami (kakršnih ne najdemo niti na občutno daljših jadrnicah) ter nadstandardno velik toaletni prostor, z umivalnikom,
wc in tušem. V krmnem delu jadrnice sta podobno udobni asimetrični
kabini. V levem boku, za nekoliko manjšim drugim toaletnim prostorom,
je večja krmna kabina z običajnim dvojnim ležiščem. V desnem boku,
za navigacijsko mizo, je nekoliko manjša, a zelo praktična kabina s
pogradom. Zgornje ležišče, ki se lahko dvigne s trakovi, je posebno
primerno za spanje med jadranjem, sicer pa lahko služi tudi kot odlagališče. Spodnje ležišče je primerno tudi za sedenje in lahko predstavlja
dodatni kotiček za pogovor posadke ali igro otrok. Pri takšni prilagodljivi namestitvi krmne kabine navdušuje tudi enkraten dostop do motorja
in krmilnega sistema.

TEHNIČNI PODATKI
Dolžina čez vse (m)

12,70

Širina (m)

je jo kakovostno pohištvo, praktičnost in udobje, pisano na kožo predvsem ljubiteljem resnejših križarjenj. Razporeditev v salonu je običajna,
vendar z nekaterimi (navdušujočimi) posebnostmi. Navigacijski kot ni
posebno velik, vendar je miza zelo široka in omogoča uporabo tudi
nepreganjenih oz. zvitih navtičnih kart (na mestih pregiba kart lahko
»izgubimo« nevarno čer ali pomembno navigacijsko oznako). Kuhinja je
praktična, a s številnimi predali in omaricami zagotavlja precej prostora
za shranjevanje pribora in hrane. Miza v salonu ni posebno velika, a
je zato okrog nje veliko prostora za sedenje, kar je na jadrnici bolj pomembno. Posebnost salona je veliko okno nad mizo v salonu oz. nekje

3,80

Vgrez (m)

2,25

Izriv (kg)

8300

Razmerje balasta in teže (%)

41,10

Glavno jadro (m2)

49,00

Genova 108% (m )

40,30

2

Genaker (m )

127,00

2

Število kabin (ležišč)

3 (6)

Voda (l)

340

Gorivo (l)
Motor

180
Volvo Penta D2-40

Konstruktor

Pelle Petterson

Proizvajalec

Maxi Yachts

CE znak za kategorijo plovbe
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