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t e s t: Z v e č j a d r i v b i t k o s t e k m i c a m i

Salona 41

V X-Yachts uveljavljen princip vgradnje kovinskega
skeleta je del kakovosti tudi pri salonah.

Na palubi
besedilo Uroš Gabrijelčič

I foto Uroš Gabrijelčič

Hrvaško jadrnico s slovenskimi koreninami smo spoznali v Barceloni, kjer se nam je ponudila odlična priložnost
za jadranje v ugodnih vremenskih razmerah. Po nekajurnem jadranju nismo bili preveč presenečeni nad dejstvom,
da salone preprosto dobro jadrajo. Same? No, ne povsem, a res je, da jim je veter pisan na kožo.

K

ot vse salone, so tudi to narisali
v slovenskem studiu J&J Design
in ostali pri preverjeni obliki sodobne jadrnice, ki ni ekstremna
niti po razmerju med dolžino in širino niti
po koeficientu, ki pove, kolikšen delež teže
mora poganjati kvadratni meter jader. Oblika zmerno širokega trupa, ki bi ga glede na
izpodriv lahko označili kot medium displacement boat (srednje težka jadrnica), ni zelo
ploščata in je, vsaj na prvi pogled, ista kot pri
njeni predhodnici saloni 42. In ker so tudi
vsi osnovni tehnični podatki skorajda enaki, je očitno, da gre le za nekoliko modificiran model, prenovljeno salono 42, če hočete.
Tehnični podatki sicer povedo, da je salona
41 nekoliko krajša, a je za spoznanje širša in
domala enako težka. V nečem bistvenem pa
je le drugačna, namreč v največji površini
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jader v veter. Ta je zdaj za 10 % večja, kar je
pri enaki teži zagotovo prispevek k hitrejšemu jadranju. Izpodriv zdaj poganja 111 kvadratnih metrov jader in to je v tej kategoriji
že kar spoštljiv rezultat. Samo za primerjavo,
že pogo 40 ima na voljo le 4 kvadratne metre
jader več, a pri izpodrivu, ki je 2,4 tone (s polnim vodnim balastom seveda 750 kg manj)
manjši! Zakaj je pogo 40 lahko toliko lažji, a
še vedno ustrezen predpisanim standardom
izdelave, je seveda zanimivo vprašanje. Nekaj gre seveda na račun skromnejše notranje
opreme in lažjega trupa, izdelanega z infuzijsko tehnologijo. Nekaj tudi na račun bistveno
lažje kobilice in palubne opreme, predvsem
jambora iz ogljikovih vlaken.
Morda se bo kdo vprašal, zakaj se v članku
o saloni toliko ukvarjamo z bistveno drugače
zasnovanim pogom. Preprosto zato, ker se ob

primerjavi podatkov izkaže, da je tudi salona
41 jadralsko zelo potentna in med jadranjem
v orco bržkone vsaj enakovredna pogu 40,
kateremu je treba skupnemu izpodrivu dodati še težo vode v balastih, kadar jih seveda
uporabijo kot stabilnosti moment.
No, izdelava je tudi pri AD Boats na visoki
ravni, čeprav vakuumska tehnika odlivanja
pri njih ni standardna, ampak je ta še vedno
ročna. To sicer ni slabo, so pa sodobno izdelane jadrnice seveda lažje.
Salona 41 je tako kot njene predhodnice
skrbno in natančno izdelana, zelo pazljivi
pa so predvsem pri izdelovanju vseh tistih
elementov, ki poskrbijo za trdnost in s tem
varnost plovila. K temu sodi zdaj že njihov
prepoznavni kovinski skelet, vgrajen v trup,
ki omogoča, da med težo kobilice in njej nasprotno silo jader ne prihaja do šibkih členov.
www.val-navtika.net

Posodobitev salone 42, ki se zdaj imenuje salona 41, je
razvidna že na prvi pogled, v primeru seveda, če ste
si zapomnili, da je imela predhodnica en sam krmilni
obroč. Zdaj sta na tem mestu dva, konstruktorji pa so
se s takšno ureditvijo pridružili vsem, ki že na tej, pa
tudi manjših dolžinah (elan 350) uvajajo dva krmilna
obroča. Prednost takšne namestitve je v tem, da omogoča sredinski prehod iz krmnega dela kokpita v osrednjega. Obroča sta tudi pripravno blizu krmarju, ko ta
sedi na boku, nadzira jadra in krmari. Oboje se vse bolj
uveljavlja pri novih modelih, pri čemer je treba vzeti v
zakup, da je občutek med krmarjenjem nekoliko slabši,
pri manj sofisticiranih prenosih krmilnega sistema pa
je krmarjenje tudi nekoliko težje. A le za nianso in ta
za večino lastnikov najbrž ne bo odločilna.
Tisto, kar ni vidno na prvi pogled, je to, da ima približno 30 centimetrov krajša salona 41 manjši tudi kokpit, nekoliko krajše pa so tudi klopi. Dvodelen kokpit
je tudi nekoliko drugače oblikovan, pač glede na to, da
sta v njegovem krmnem delu zdaj dva krmilna obroča.
Spremembe ne vplivajo na bivalno udobnost na palubi,
ki je na visoki ravni, gibanje pa je še lažje kot prej, tudi
po zaslugi namestitve tračnice škote na tla. Seveda je
vpetje tam, kjer je to najboljše za delo s škotino, tik pod
koncem buma. Tračnica je nameščena v utor, tako da
www.val-navtika.net

je poravnana z nivojem tal v kokpitu. Da pa nas ne bi
med hojo motila in da se ne bi v utoru nabirala nesnaga, jo je mogoče s pokrovom v celoti prekriti. Nekoliko
dražje, a dobrodošlo.
Namestitev jadralne opreme je sicer zelo podobna
tisti na saloni 42, so pa nekoliko drugačne dimenzije kokpita. Temu je zdaj namenjenih 330 cm (od roba
krme do vhoda v kabino), klopi pa so s 151 centimetri
nekoliko krajše. So pa dovolj dolge, da se bo na njih
posadka udobno namestila; od šest do osem jadralcev
z namestitvijo v kokpitu torej ne bi smelo imeti težav.
Oba sekundarna vitla sta tako približno na sredini kokpita, tretji par ni tako blizu krmarju, ko je ta za krmilom, kot je bilo to prej. Še vedno pa ima pri roki upravljanje s škoto oziroma namestitev drsnika na tračnici.
Več o jadralni opremi pozneje. Posebno pozornost si
zasluži krmna premčna klop, ki nastopa v dvojni vlogi:
kot mostiček za vstop na barko oziroma prečna klop,
ki na krmi zapira kokpit. Sistem se zdi praktičen in bi
moral delovati brez predsodkov …
Odlagalnih prostorov je nekaj pod obema klopema,
koliko, pa je odvisno od tega, ali sta pod kokpit nameščeni ena ali dve kabini. Je pa nekaj prostora pod pokrovi na tleh kokpita, razen tam, kjer je mogoč dostop do
krmilnega sistema. Omenimo še, da sta v tleh kokpita
med obema klopema dve okrogli odprtini, kamor lahko
namestimo podnožje mize v kokpitu.
Ker je dandanes bimini nepogrešljivi sestavni del
opreme, skrbni konstruktorji poskrbijo za to, da imamo

foto 1: Salona 41 je
bila zasnovana kot hitra
potovalna jadrnica, ki ji je
oblikovalski studio, ki je
podpisan pod načrte, podelil
sodobno urejen kokpit.
Ta se ponaša z marsikaterim
elementom, ki je bil prej
značilen za tekmovalne
jadrnice, vendar so vsi
vklopljeni v koncept
jadrnice, ki jo označujemo
kot klasičen cruiser-racer.
foto 2: Največja površina
jader v veter bi bila lahko
tistega dne tudi nekoliko
manjša, a se za vseeno
preveč radikalno prvo
krajšavo nismo odločili.
Izkazalo se je, da smo
ravnali prav, kajti jadrnico
je bilo brez napora mogoče
obvladati, da nam ni ušla
iz smeri in nenadzorovano
zaorcala
v veter.
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kam pospraviti njegovo jekleno konstrukcijo, kadar je
ne potrebujemo. Tudi v tem primeru je tako.
Pohodni del palube je primerno širok, stranske pripone so vpete tik ob kabini, tako da ne motijo gibanja.
Premčni trikotnik je od zaključka raven in dovolj velik
za delo s špinakerjem in z opravki okoli sidranja. Pokrov sidrnika je oblikovan tako, da veriga pod njim nemoteno teče, vpetje sprednjega jadra pa je pod palubo,
tako da je navijalni boben le malo nad njo. To pomeni,
da se spodnji rob genove 'uleže' po palubi, njegova površina pa je tako velika, kot je to le mogoče.
Sprednja ograjica je na vrhu deljena, tako da ne ovira
sprednje pripone, zaradi tega tam tudi ni lesene stopničke. Jadrnica tudi nima vgrajenega sistema za namestitev
genakerja, za to si moramo pomagati drugače.

1

Notranjost

Dve ali tri kabine je prvo vprašanje, ki si ga kupec zastavi, ko se odloča za salono 41. In ko je to razčistil, se
vpraša še, ali želi imeti en toaletni prostor ali dva. Od
obeh odločitev je odvisno, kako velik in kako bo oblikovan salon, kako bo videti sprednja kabina in nazadnje
seveda, kakšen bo toaletni prostor.
Prva salona 41, prav tista, ki je na svoji poti od sejma
do sejma obredla večji del Evrope, je priplula tudi v Barcelono in ta je imela tri kabine ter dva toaletna prostora,
enega desno od stopnic, ki vodijo na palubo, drugega
pa v sprednji kabini. Takšna namestitev spremeni velikost navigacijskega kota ter deloma salona, oba sta v
tem primeru nekoliko manjša, drugače pa je tudi poskrbljeno za sedež navigatorja. Torej: desna klop salona je
nekoliko krajša, sedež navigatorja pa ni fiksen in takšen
kot pri klasičnem navigacijskem kotičku, ampak je po----2
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foto 1: Posodobitev
salone 42 je razvidna že
na prvi pogled, če ste si
seveda zapomnili, da je
imela predhodnica en sam
krmilni obroč. Zdaj ima dva,
konstruktorji pa so se s
takšno ureditvijo pridružili
vsem, ki že na tej, pa tudi
manjših dolžinah (elan 350)
uvajajo dva. Prednost takšne
namestitve je v tem, da
omogoča sredinski prehod
iz krmnega dela kokpita
v osrednjega. Posebno
pozornost si zasluži krmna
premčna klop, ki nastopa
v dvojni vlogi: kot mostiček
za vstop na barko oziroma
prečna klop, ki na krmi
zapira kokpit. Sistem se
zdi praktičen in bi moral
delovati brez predsodkov …
foto 2: Ker je dandanes
bimini nepogrešljivi
sestavni del opreme, skrbni
konstruktorji poskrbijo za to,
da imamo kam pospraviti
njegovo jekleno konstrukcijo,
kadar je ne potrebujemo.
foto 3: Pogonska ročica motorja je na pripravnem mestu, na
prikazovalnik ST tridata pa
bomo zrli malo postrani.
foto 4: Nekaj odlagalnega
prostora je tudi pod

pokrovoma na tleh kokpita,
razen tam, kjer je mogoč
dostop do krmilnega
sistema. Omenimo še,
da sta v tleh kokpita med
obema klopema dve okrogli
odprtini, kamor lahko
namestimo podnožje mize.
foto 5: Pod levim bočnim pokrovom je prostor za jeklenko.
foto 6: Tračnica je
nameščena v utor, tako da
je poravnana z nivojem tal v
kokpitu. Da pa nas ne bi med
hojo motila in da se ne bi v
utoru nabirala nesnaga, jo je
mogoče s pokrovom prekriti.
foto 7: Premčni trikotnik je
od zaključka kabine raven
in dovolj velik za delo s
špinakerjem in z opravki okoli
sidranja. Sprednja ograjica
je na vrhu deljena, tako da
ne ovira sprednje pripone,
zaradi tega tam tudi ni lesene
stopničke. Jadrnica tudi
nima vgrajenega sistema za
namestitev genakerja, za to si
moramo pomagati drugače.
foto 8: Pokrov sidrnika je
oblikovan tako, da veriga
pod njim nemoteno teče,
vpetje sprednjega jadra
pa je nameščen pod
palubo, tako da je navijalni
boben le malo nad njo.
www.val-navtika.net
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f V osrednji prostor je vključen navigacijski kotiček, ki je 'prilepljen' k desnim klopem salona.

mičen. Vpet je v jekleno konstrukcijo in je izvlekljiv, kar
pomeni, da ga izpod mize povlečemo ven ter ga seveda
uporabimo. Za mizo sedimo torej z bokom obrnjeni v
smeri plovbe, kar ni zelo pomembno, je pa res, da tam,
kjer sedimo, motimo prehod po barki. Ker pa vsi vemo,
da je navigiranje za mizo razmeroma kratkotrajen in
občasen proces, navigator ne bo veliko motil gibanja po
barki. S tem torej ne bo velikih težav. Drugi minus je
približno za tretjino siceršnje dolžine krajša desna klop
salona, a tudi to ni prav resen pomislek. Preprosto zato,
ker je skupna dolžina klopi v barki dovolj velika za vsaj
šest, v posebnih primerih pa tudi več oseb, in predvsem
zato, ker bo standardna posadka šestih oseb kljub temu
lahko sedela okoli mize. Iz povedanega lahko upravičeno sklepamo, da takšna ureditev ne zmanjšuje bistveno
udobja pod palubo. Zdi se torej, da sta toaletna prostora
prava rešitev, kajti v primeru enega samega toaletnega
bo zasebnost uporabnikov sprednje kabine okrnjena,
kajti v 'goste' jima bo hodila vsa preostala posadka, to
pa je v praksi bolj moteče kot ne.
Zdaj ostaja samo še vprašanje drugega toaletnega
prostora, tistega v sprednji kabini namreč. Ta je praviloma namenjen lastniku jadrnice in ta bo seveda presodil, ali si bo izgovoril svoj toaletni prostor ali pa se
bo pridružil preostali posadki pri uporabi skupnega. Če
stori tako, bo pridobil dodatno garderobno omaro in
sedež ob njej, koliko mu eno in drugo pomeni, pa bo
presodil sam. V vsakem primeru je tako urejena kabina
prostornejša in manj utesnjena.
Ko si po vstopu v notranjost ogledujemo njeno ureditev, na prvi pogled ni videti posebnih novosti, pač pa
lahko za začetek pozdravimo dve že znani rešitvi: prva
je deloma zastekljen pod, druga pa vodoravno usmerjene letnice tikovega furnirja, ki pripomorejo k večji
navidezni širini prostora. Prva ni sama sebi namen,
odpira nam pogled na bistveni del 'drobovja', namreč
na kovinsko konstrukcijo, ki je del poroštva trdnosti
naše barke.
www.val-navtika.net

Dvojna preklopna miza je dovolj velika, da se bo dalo udobn o sedeti okoli nje, razen ob
koncu, kjer ob predelni steni s sprednjo kabino 'zmanjka' klopi.

No, takšna rešitev je bolj sejemska, saj daje ogledovalcem takoj vedeti, da imajo opravka s skrbno načrtovano in zgrajeno konstrukcijo. Kar se furnirja tiče, pa je
takšna uporaba zdaj že dokaj razširjena, ali dosega tudi
svoj namen, pa lahko presodijo bralci sami.
Z izbiro furnirja in oblikovanjem pohištva je salona
41 dokaj klasična jadrnica in bo všeč tistim lastnikom,
ki si želijo nekaj domačnosti, ki jo prinaša les. Da je ta
kot naraven material prijeten, ni dvoma in da mnogi
želimo, da je del našega bivalnega udobja tudi na barki,
tudi ne. Je pa cena za to višja, a to seveda ni pomembno,
ko gre za to, kako se bomo počutili v svojem 'drugem
domu'. Ali nemara prvem, tudi to je mogoče!
Kakor koli že, pohištvo je solidno izdelano, omarice
imajo vratca in ne kakšnih zastirk, pohištveni elementi
pa so večidel obrobljeni in obrobe iz masive. To vse viša
težo plovila, a temu ni pomoči (ali pač?)!

Navigator sedi na sedežu,
ki ni fiksen in je vpet v
jekleno konstrukcijo ter je
izvlekljiv. Za mizo sedimo
torej z bokom obrnjeni
v smeri plovbe, kar ni
zelo pomembno, je pa
res, da tam, kjer sedimo,
motimo prehod po barki.
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In kako smo doživeli notranjo ureditev? Začnimo
s kabinami.
Da bo v sprednji kabini predprostor bolj ozek (55
cm), smo vedeli že prej, a tri omare v njej so ugodno
presenečenje. Višina je s 186 cm razveseljiva, kabina pa
svetla podnevi in ponoči (dve bralni in stropna svetilka dobro opravljajo svojo vlogo). Ker bi si sam v vlogi
kupca izbral sprednjo kabino brez toaletnega prostora,
sem se zlahka vživel v to, da bi si kabino preuredil po
svoje in iz nje napravil domači kotiček.
Pogled v eno od krmnih kabin razkriva značilnosti obeh: majhen predprostor (75 x 65 cm) narekuje
usklajeno gibanje obeh uporabnikov, ki pa bosta vesela 'košarkarske' višine (193 cm). Dvojna garderobna
omara je kombinirana in zmerno velika, nizka in ozka omarica s pokrovom pa morda komu dobrodošla,
a po našem mnenju ne najbolj nujna. Bočna polica
je dovolj globoka, a je lažje dosegljiva le v sprednjem
delu. Pod dvojnim ležiščem (204 x 146 cm) je nekaj
odlagalnega prostora le na začetku, sicer prostor zaseda rezervoar za gorivo. Dvoje nasproti si postavljenih
oken je dovolj, dve svetilki pa zadoščata potrebam po
umetni svetlobi.
Še preden smo mu vzeli mero, smo po občutku
odobravali tako velikost kot tudi obliko in opremo kuhinjskega bloka. Meritve obeh krakov (146 x 136 cm) so
potrdile naše občutke, število omaric, predalov in polic
pa ne bi moglo biti večje, kot je. Trojni plinski kuhalnik
je razkošje, plinska pečica nekako samoumevna, prav
tako dvojni izplakovalnik. Zelo dobro je poskrbljeno
za osvetlitev in zračenje kuhinje, oblika kuhinjskega
bloka pa do neke mere lajša kuhanje v nagnjeni barki.
Delovnih površin je več kot dovolj, hladilni prostor z
zamrzovalnikom pa se odpira tako z vrha kot tudi s
strani. Za kuhinjo torej čista petica!
Osrednji notranji prostor salon je tisti, ki intonira
bivalno počutje pod palubo. K temu največ pripomorejo oblazinjene klopi, če jih je dovolj in so primerno
široke ter opremljene z ustreznimi naslonjali. Pri saloni
41 za to skrbi 320 cm takšnih klopi, kar je več kot dovolj za šest do osem oseb. Tudi dvakrat preklopna miza
je dovolj velika (104 x 112 cm), je pa res, da klopi niso
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foto 1: Da bo v sprednji
kabini predprostor bolj ozek
(55 cm), smo vedeli že prej,
a tri omare v njej so ugodno
presenečenje. Višina je s
186 cm razveseljiva, kabina
pa svetla podnevi in ponoči
(dve bralni in stropna svetilka
dobro opravljajo svojo vlogo).
Ker bi si sam v vlogi kupca
izbral sprednjo kabino brez
toaletnega prostora, sem se
zlahka vživel v to, da bi si
kabino preuredil po svoje in iz
nje napravil domači kotiček.
foto 2: Prvi toaletni prostor
je večji od tistega v sprednji
kabini (128 x 80 cm) in tudi
precej višji (191 cm). Njegova
oprema sicer ne presega
standardne, a je v vsakem
primeru več kot uporaben in
po našem mnenju zadošča
za potrebe celotne posadke,
tako da potrebe po dveh
tovrstnih prostorih ni!

foto 3: Pogled v eno od
krmnih kabin razkriva
značilnosti obeh: majhen
predprostor narekuje
usklajeno gibanje obeh
uporabnikov, ki pa bosta
vesela 'košarkarske' višine.
Nizka in ozka omarica s
pokrovom bo malokomu
dobrodošla in po našem
mnenju ni ravno nujna.
foto 4: Pogled na notranjost
nam od vhoda nekoliko
zakriva toaletni prostor,
a tudi tako je prostor
svetel in prijeten.
foto 5: Še preden smo mu
vzeli mero, smo po občutku
odobravali tako velikost
kot tudi obliko in opremo
kuhinjskega bloka. Meritve
obeh krakov so potrdile naše
občutke, število omaric,
predalov in polic pa ne bi
moglo biti večje, kot je. Za
kuhinjski blok čista petica!
www.val-navtika.net

f Večino časa smo jadrali v veter, najostreje nekoliko pod 40 stopinjami, naša hitrost pa je

oblikovane tako, da bi posadka med obedom lahko sedela ob vseh štirih stranicah. Težava je znana in se jo
da deloma odpraviti z ustreznim oblikovanjem klopi
(najpogosteje to omogoča oblika v U ali C, kakor želite),
na pomoč pa včasih pride tudi kakšen dodaten stol. V
našem primeru so klopi ravne (desno) in v obliki črke
L (levo), to pa med obedom pomeni nekaj suvanja s komolci. Poleg omaric na standardnih mestih v salonu in
obeh polic je nekaj uporabnega prostora tudi v omarici
ob desni sedežni garnituri, nekaj odlagalnega prostora
pa je tudi pod klopmi.
Za zračenje prostora, v katerem se višina giblje od
184 do 192 cm, skrbi eno stropno okno, pomaga pa mu
še okence nad kuhinjo. Največji dve zašiljeni okni se
ne odpirata.
Razporeditev umetne svetlobe zadošča osnovnim
potrebam, o čemer smo se prepričali ponoči, pogrešali
smo le kakšno bralno svetilko.
Sestavni del salona je navigacijska mizica (75 x 70
cm), ki je po velikosti primerna za majhne karte, na
steni za njo pa je ob električni stikalni plošči in VHF
sprejemniku ter CD-predvajalniku z radiom bolj malo
prostora za dodatne navigacijske inštrumente.
Toaletna prostora sta, kot rečeno, dva. V sprednji
kabini je z merami 108 x 110 cm skoraj kvadraten, z višino 181 cm zadovoljiv, opremljen pa z vsem, kar se tam
pričakuje. Skupinsko stranišče je večje (128 x 80 cm) in
tudi precej višje (191 cm), njegova oprema pa tudi ne
presega standardne. Oba prostora sta, kot to zahtevajo
predpisi, opremljena z zbiralnikom za odpadne vode.

bila vselej večja od 7 vozlov in se je v povprečju gibala od 7,1 do 7,6 vozla. Pri tem so bile
korekcije s krmilom majhne, saj je jadrnica le neznatno silila v orco.

osnovne podatke, ki nas zanimajo: hitrost pri določenih vrtljajih in hrupnost v posameznih predelih barke.
Podatke najdete na grafikonu, njihova vrednost pa ne
odstopa bistveno od povprečja za ta razred plovil. Pri
potovalni hitrosti 6,7 vozla, ki jo je na mirnem morju
mogoče doseči pri 2.200 vrtljajih, se boste lahko brez
naprezanja glasilk pogovarjali v kokpitu, v kabini pa
poslušali tudi bolj nežno glasbo.
Občutek za krmiloma ni bistveno drugačen kot
za enim krmilom, učinkovitost plovbe vzvratno pa
odvisna predvsem od vrste propelerja, ki si ga boste
omislili.
Testno ekipo smo med jadranjem sestavljali španski
zastopnik za salone, hrvaški predstavnik Zoran in pod
ta članek podpisani. Zaradi neenakomerne moči vetra
se nismo odločili za namestitev špinakerja, morda tudi
zato, ker smo od blizu lahko opazovali, kako je padel
jambor na cometu 26, ki ga je imela na testu ekipa, ki

S škoto v roki - na nemški
način izpeljano v kokpit - in
pravočasnim reagiranjem
s krmilom, ki je bilo skoraj
ves čas učinkovito, smo
salono 41 prepričali, da je
presegla svojo teoretično
hitrost in nas nagradila z 8,1
in celo z 8,3 vozla hitrosti.
Salona 41 je tako dokazala,
da je med jadranjem
v veter kos tudi dosti
lažjim in bolj tekmovalno
zasnovanim jadrnicam.

Na plovbi

Na dneve preizkusa smo imeli v Barceloni čudovito
vreme z idealnim vetrom, ki je variiral po moči, a je
večinoma pihal s hitrostjo od 12 do 16 vozlov. In ker je
ponekod v sunkih dosegel tudi 20 vozlov, smo lahko
spoznavali, kako se jadrnica obnaša v takšnih razmerah. Z motorjem smo iz marine izpluli v območju, zaščitenem od vetra, tako da smo lahko v miru zapisali
www.val-navtika.net
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sicer. In ker smo naše pisanje že začeli s primerjavo s
pogom 40 (lahko bi si za primerjavo izbrali tudi kakšno
drugo sorodno jadrnico), lahko naše vtise po jadranju s
salono 41 zaključimo nekako takole: morda je življenje
res prekratko, da bi jadrali počasi (tako je strnil svoje
ugotovitve o pogotu 40 Kristijan Hajnšek), a je zanesljivo predragoceno, da bi skozenj bezljali.

je svoje delo opravljala za potrebe priznanj Yacht of the
year … Največja površina jader v veter bi bila lahko tistega dne tudi nekoliko manjša, a se za vseeno preveč
radikalno prvo krajšavo nismo odločili. Izkazalo se je,
da smo ravnali prav, kajti jadrnico je bilo brez napora
mogoče obvladati, da nam ni ušla iz smeri in nenadzorovano zaorcala v veter. S škoto v roki - na nemški
način izpeljano v kokpit - in pravočasnim reagiranjem s
krmilom, ki je bilo skoraj ves čas učinkovito - nekajkrat
smo imeli nekaj težav le, ko smo bili zaradi nepazljivosti
preveč nagnjeni - smo salono 41 prepričali, da je presegla svojo teoretično hitrost in nas nagradila z 8,1 in
celo z 8,3 vozla hitrosti. To se je zgodilo pri kotu okoli
135 stopinj in vetru, ki je nekoliko presegel 20 vozlov.
Največjo hitrost pod jadri smo dosegli pri jadranju 90
stopinj, 8,5 vozla pa nam je kazal naš GPS.
Večino časa smo jadrali v veter, najostreje nekoliko
pod 40 stopinjami, naša hitrost pa je bila vselej večja od
7 vozlov in se je v povprečju gibala od 7,1 do 7,6 vozla.
Pri tem so bile korekcije s krmilom zelo majhne, tako
da je jadrnica pod kotom vetra 60 stopinj (vedno gre
za realno moč vetra in kot, pod katerim smo jadrali)
bolj ali manj jadrala sama.
Spet enkrat lahko zapišemo, da je jadranje s salono
užitek, z zadnjo v nizu pa je ta še nekoliko večji kot

Sklepna misel

Salona 41 ne prinaša revolucionarnih novosti, izkorišča
pa potencial, ki so ji ga arhitekti položili že v zibelko. In
ga nadgrajuje s povečanim jadrovjem, spremembami v
ureditvi palube in notranjosti. Prve gredo v prid hitrejšemu jadranju, druge udobnejšemu bivanju v notranjosti, ki je skrbno izdelana in prijetna. V njej se ne boste
počutili kot v ne povsem opremljeni zobni ambulanti
(oh, ti pogoti, archambaulti …), to pa je tudi nekaj!
Cena za kakovost, ki se v našem primeru imenuje
salona, ni nizka - zakaj bi tudi bila -, primerjave s sorodnimi jadrnicami pa zanimive. Tiste, ki vam jih ponujamo mi, si zlahka dopolnite s skokom na internet,
pri tem pa si pomagate z Valovim navtičnim katalogom
2011! 159.000 € se glede na to, kaj dobite v osnovni ponudbi, zdi zelo primerna, natančnejše podatke si oglejte
v našem dodatku. ❐

TehniČni podatKi

oblikovanje: J&J Design I izdeluje: AD Boats, Hrvaška

Nivo hrupa & Hitrost plovbe z motorjem
1500 / 2200 / 2800 vrtljajev

66 70 75
salon

58 60 66
p. kabina

73 75 80
K. kabina

4.8 6.7 7.3
plovba z motorjem

tehnični podatki

dolžina

d.v.č.

širina

ugrez

teža

izpodriv

kabine

voda

gorivo

jadra

motor

cena

Salona 41

12,50 m

11,45 m

3,84 m

2,00/2,65 m

7.200 kg

2.400 kg

2-3/4-6 +2

220 l

220 l

111,10 m2

40 KM

159.000 €

Millenium 40

12,00 m

10,35 m

4,00 m

2,50 m

4.600 kg

Finn Flyer 42

12,70 m

11,70 m

3,72 m

Arcona 410

12,20 m

11,20 m

3,90 m

2,15/2,50 m 6.800 kgt
2,50 m

7.800 kg

/

2-3/4-6 + 2

320 l

100 l

110,00 m2

40 KM

208.000 €

2.900 kg

2-3/4-6 + 2

/

/

/

40 KM

320.000 €

2.600 kg

/

280 l

150 l

104,00 m2

41 KM

183.000 €

Iz spiska dodatne opreme
Osnovna cena 159.000 € velja za dvokabinsko različico z enim toaletnim prostorom in izvedbo pohištva v mahagoniju. Različice z dodatno kabino in/ali drugim toaletnim
prostorom veljajo dodatnih 4.900 €, notranjost v tiku pa 4.400 € dodatka. Če bi želeli vašo jadrnico olajšati za nekaj sto kilogramov, vas bo ‘lahka’ izveba stala 8.900 €.
Paket elektronike, dveh osnovnih dakronskih jader in tega, kar je potrebno postoriti preden gre barka v vodo, stane kupca 14.220 €, kar je sejemski popust veljaven do
aprila. Comfort package (paket udobja) z istim popustom velja 9.840 €, jadralska nadgradnja imenovana performance package pa bo do aprila zadržala ceno 18.991 €.
Vsemu temu je mogoče dodati še posamično opremo po spisku, tam pa so posamezni elementi, ki so sicer vključeni v pakete seveda dražji. Ste pa seveda svobodni pri
izbiri in niste vezani na znamke, ki vam jih ponuja tovarna.
Če pod ponudbo iz cenika potegnemo črto, ugotovimo, da bo zgledno opremljena salona 41 stala približno 200.000 €, kar je v ugledni družbi tekmic, ki smo jih izbrali mi,
zelo konkurenčno. Pa še drobna opomba: izbranim tekmicam bi morali dodati še elan 410, a to lahko storite sami. Mi bomo še malo počakali na novo elan 400!

Salona 41

Millenium 40

Finn Flyer 42

Arcona 410

Salona 41 se uvršča med
najznačilnejše predstavnice sodobnih
rc (racer-cruiser) jadrnic, tistih, ki poleg
poudarjenih jadralnih lastnosti skrbijo
tudi za udobje bolj zahtevnih jadralcev.
Vse to za nadvse sprejemljivo ceno.

Rezultat sodobne high tech izdelave je
zelo lahka jadrnica, ki pa se ne odlikuje
le z velikim jadralnim potencialom
(vedno v ospredju tudi na Barkolani)
ampak z premišljenim udobjem in
izvrstno opremo za križarjenje.

Finska jadrnica do kraja izkorišča
možnosti gradnje s sodobnimi materiali
ne le kar zadeva lupino ampak tudi
pohištvo. Obenem ohranja toplino
ambienta. Neprekosljiva na regatah
tudi po IRC.

Švedske jadrnice arcona že nekaj časa
pritegujejo poglede jadralcev, ker si
izvrstne jadralne lastnosti podajajo roko
z odlično in v podrobnostih domišljeno
izdelavo, odlično opremo in dognano
obliko. Kakovost za razumen denar.
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