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 Stabilitás, 
tartósság, 
biztonság

ElEgáns, nagy tEljEsítményrE 

képEs és kényElmEs. IdôtlEn, 

mégIs modErn, bIzonyítot-

tan jó az építésI formula 

és különösEn fIgyElnEk a 

részlEtEkrE, valamInt magas 

szIntEn ElIsmErt bEszállí-

tókkal mûködnEk Együtt. Ez 

mIndEn X-yachts fIlozófIája, 

és Ez folytatódIk az X-34-

gyEl, a vErsEny túrahajó 

család lEgkIsEbb tagjával. a 

magas mInôségû szakmunka 

és azok a jEllEgzEtEsségEk, 

mInt a hajótEstbE lamInált, 

galvanIzált acél kEEltartók, 

a spEcIálIs alumínIumból 

készült kormánylapátok az 

önállító, tûgörgôs csapágy-

gyal, a középrE hElyEzEtt 

akkumulátorok és tartályok, 

mInd a hajók stabIlItását, 

tartósságát és bIztonságát 

sEgítIk.

KettôS cél
A hajótest vonalai egyenletesek és harmonikusak. 

A cockpit stílusos, a deck elrendezése pedig tiszta 
és egyáltalán nem zsúfolt. Az X-Yachts tervezőinek 
és mérnökeinek 28 évnyi tapasztalata van a kettős 
használatú hajók gyártásában. Az X-34-et nagyfo-
kú stabilitása könnyen kezelhetővé teszi a családi vi-
torlázás során, ugyanakkor a legénységet is felvilla-
nyozza a versenypályán az IRC és az IMS előnyszá-
mítási rendszerekben.
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FunKció
Az X-34 nagyvitorlája nem nyúlik túl a kormányál-

lás vonalán, így a hajó simán és könnyedén kezel-
hető a nagy kormánykerékkel. Rozsdamentes acél 
korlátok találhatók a kabintetőn. Az orrvitorla roller-
dobját ügyesen a deck alá rejtették, csakúgy, mint a 
horgonykamrát, amelybe elektromos horgonycsör-
lőt lehet rendelni. A könnyen vízre dobható mentő-
csónak a kormányos mögött, a deck alatt kapott 
helyet.

Standard a szakaszos árbocmerevítés, a grósz 
shotot a deck alá vezették. Különös figyelmet szen-
teltek minden részletre, például a süllyesztett szerel-
vények, a kormánylapát és a keel borítására. 

X-34 BelSô tér
A tradicionális elrendezésnek modern kinézetet 

ad az elegáns, vízszintesen erezett mahagóni belső 
tér. A két kényelmes, duplaágyas kabinnak optimá-
lis szellőzést biztosítanak a nyitott kajütablakok és a 
kabintetőn elhelyezett ablakok.

Vízre tétel éS SzállítáS
A hajó 2007 augusztusában került vízre, ekkor zaj-

lottak az első tesztvitorlázások is. Korlátozott számú 
hajót építettek Haderslevben, leginkább azért, hogy 
a nemzetközi hajókiállításokon szerepeljenek. A so-
rozatgyártás 2007 novemberében indult.

PihenéS
A tágas szalonban egy L alakú konyha található, 

amelyben elég hely van a hajón való főzéshez, illetve 
egy minden igényt kiszolgáló navigációs asztal.
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Az X-34 elSô teSztVitorlázáSA
Az X-Yachts tesztszemélyzete augusztus 20-án, 

hétfőn vitorlázott ki Lars Jeppesen irányításával. 
A nap sütött, délkeleti irányú, 3-as, 4-es erősségű 
szél fújt.

MotorrAl
A próbaút motorozással kezdődött a Haderslev 

fjordból kifelé. Az alapfelszereltségbe tartozó 20 LE-
s motor 6,5 csomóval vitte a hajót, kis zaj és erőlkö-
dés mellett, Årøsund felé.

A fjord elhagyása előtt felkerült a nagyvitorla. Az 
X-34 jól reagált a kormánymozdulatokra, és a kor-
mánykerék teljes kontrollt biztosított a hajó felett. 
Minden széllökést jól lehetett kezelni, és azonnal ér-
zékelhetővé vált a különleges stabilitás. A szélben 
motorozva a V alakú orr szépen vágta a hullámo-
kat, és alig lehetett a billegést érezni.

VitorláKKAl
Årøsundtól délre a legénység felhúzta a 

genakkert és bőszélben vitorlázott. Az X-34 
hamar 8,4 csomóra gyorsított minden eről-
ködés nélkül és stabilan haladt. A stabilitás 
és a könnyű kezelhetőség később élesebb 
menetben is bebizonyosodott.

A túra fock kitekerése után a legény-
ség élesen kezdett vitorlázni, és a hajó 
cirkálási teljesítményét tesztelték, 
ami igen jónak bizonyult. A hajó 6,5 
csomóval haladt, nagyjából 40 fok-
ra a valós széliránytól, és a legény-
ség megint pihenhetett, miközben 
Dan Pedersen kormányos élvezte a 
hajó könnyű kormányozhatóságát.

A teljes csapatra nagy hatással volt az 
első tesztvitorlázás, és elégedettek vol-
tak. Már alig várják, hogy a következő 
napokban az X-34 határait próbálgat-
hassák.

Niels Ditmar főmérnök így nyilat-
kozott visszatérve az X-Yachts ki-
kötőjébe: „Olyan stabil és könnyen 
kezelhető, hogy az egész csa-
lád élvezettel fog vitorlázni vele.” 
Torsten Bastiansen exportme-

nedzser hozzátette: „Az X-34 
tökéletesen beleillik a ver-
seny túrahajó kínálatunk-

ba, és nagy örömére szolgál 
majd az új tulajdonosoknak. 

A kis fockkal könnyű és élveze-
tes lesz a vitorlázás.”

Test hossza 10,36 m
Vízvonal hossza 9,09 m
Legnagyobb szélesség 3,40 m
Merülés – standard  1,90 m
Merülés – sekély vízben 1,65 m
Ballaszt – standard 2 200 kg
Vízkiszorítás – könnyű 5 300 kg
Dízelmotor – standard 14,5 kW
Dízelmotor – választható 21,3 kW
  
Szabványos vitorlafelületek
Nagyvitorla 40,3  m2

Génua  27,6  m2

Betekerhető génua 24,6  m2

Spinnaker – minden célra megfelelő 92,5 m2

Műszaki adatok:


