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Elan 333 je v osnovi družinska hitra jadrnica v kateri je izredno dobro uspel 
kompromis med hitrostjo, udobnostjo in varnostjo. Slabih deset in pol metra 
dolga jadrnica, na palubi nudi obilo prostora. Ozka streha kabine omogoča pre-
prost prehod na premec, medtem ko kokpit nudi veliko prostora posadki.
Krmarsko kolo se nahaja v zadnjem delu kopita tik ppred prehodom  na kopalno 
ploščad. Jadrnica Elan 333 je bila koncipirana predvsem za odlično jadranje in to 
je tista prednost, zaradi katere je tako uspešna. Na mnogih turističnih regatah, je 
bila neulovljiva za konkurenco. Ob tem je imela idealno urejeno notranjost, ki 
prav v ničemer ni zaostajala za opremljenostjo mnogo počasnejših jadrnic.
Če podrobno pogledamo v notranjost vidimo klasičen in najbolj logičen razpored 
prostorov. Premčna spalna kabina za dve osebi, salon čez celo širino jadrnice s 
sredinsko postavljeno zložljivo mizo, ki omogoča salon spremeniti v posteljo, 
levo postavljena velika  in z velikim številom omaric obogatena kotna kuhinja, 
njen nasproti udoben navigacijski kotiček in v zadnjem delu jadrnice na levem 
boku udobna spalnica. Na desni kopalnica, ki ima poseben oddelek za odcejanje 
mokre jadralne opreme, kar je pri teh dolžinah jadrnic prava redkost. Vsa  palubna 
oprema je od svetovno najbolj priznanih izdelovalcev, Lewmar, motor Yanmar. 
Jambor je Seldenov.

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

Zara
Yanmar 27 HP
2003
2
4+2
10,45 m 
9.99 m
3,46 m
1,9 m
4.400 kg
187 l
84 l

Tehnični podatki:



Zunanja oprema :
Krmarsko kolo, glavno jadro 
(navijalni sistem, 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 
(ročni), 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:
www.najemjadrnice.jezakon.si
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