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ELAN Impression 344 je najmanjša Elanova jadrnica v skupini jadrnic, ki 
so prvenstveno namenjene križarjenju in počitnikovanju. Pohvali se tudi z 
prestižnim naslovom Evropska jadrnica leta, kar je še en dokaz vež o njeni funk-
cionalnosti. Impression 344 je absolutno senzacionalna jadrnica z funkcijami, ki 
jih cenijo družine in jadralne druščine.
Značilnost jadrnice je premišljeno projektiranje za slog in udobje z več kot 25% 
večjim volumnom v tem razredu. Prostornost kabin, kokpita in kopalnice je 
absolutno prvi razred z prefi njenim dizajnom in veliko prostora za shranjevanje.
Pol-palubni salon ponuja udobje z prijetnim ambientom, panoramskimi okni 
in svetlo notranjost. Udoben in prostoren kokpit, ki ga najdemo pri večjih jadr-
nicah pripelje do velike kopalne ploščadi, ki nudi sprostitev, zabavno in prijetno 
križarjenje.
Izjemna sposobnost jadrnice za plovbo v svojem razredu, ter premišljeno 
oblikovanje, volumen, postavitev krova in strojne opreme, vse to prispeva k 
enostavnosti rokovanja brez kompromisa pri vodljivosti in varnosti jadrnice. 
Oblikovalski rodovnik jadrnice ELAN 344 Impression je najboljši dokaz za 
udobnost, ki jo najdemo v večjih jadrnicah, z enostavno vodljivostjo malih 
jadrnic.

Ime plovila : 
Moto
Letnik: 
Kabine:
Število ležišč:
Dolžina preko vsega:
Dolžina trupa:
Širina : 
Ugrez:
Teža: 
Voda:
Gorivo: 

MartinaII
Volvo 29 HP
2006
3
6+2
10,46 m 
9.99 m
3,49 m
1,6 m
6.000 kg
468 l
110 l

Tehnični podatki:



Zunanja oprema :
Krmarsko kolo, glavno jadro 
(klasično z »lazy jack«, navijalno 
genova, električni sidrni vitel, glavno 
sidro + 50m verige, rezervno sidro, 
sidrne vrvi, bokobrani, pomožni čoln 
z vesli, rezervni krmilni drog, prha 
na krmi, bimini, tikovina v cockpitu, 
čaklja.

Navigacijska oprema :
Instrument za hitrost in navtične 
milje, Globinomer, pokazatelj smeri 
in merilec hitrosti vetra, windex, gps 
ploter, avtopilot, VHF radio z DSC 
modulom, glavni kompas, ročni 
prenosni kompas, navtični vodiči 
pristanišč (peljar), navigacijske karte, 
navigacijsko šestilo, trikotniki, radar 
refl ector.

Varnostna oprema : 
Dodatna oprema: 

Rešilni jopiči (6 kos.), rešilni pasovi (4 
kosi), reševalni podkvasti plovec, 
škarje za žico, komplet prve pomoči, 
žepna svetilka, gasilni aparat signalne 
rakete in bakle, rog za meglo.

WC,topla voda, radio s CD predvajal-
nikom, električni hladilnik, kuhinjska 
oprema, plinski štedilnik, 2 plinski 
jeklenki,  kuhinjska oprema, polnilec 
akumulatorja, povezava 220V ,pribor 
z orodjem, rezervni deli za motor, 
jamborni stolček.



Več informacij najdete na:
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