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50 let izkušenj v gradnji 
plovil je garancija 
za kakovostno 
izdelavo in preverjeno 
uporabnost.

Ladjedelnica Ranieri 
praznuje 50 let
Italijansko ladjedelnico je prete-
klo leto zaznamovala pomembna 
okrogla obletnica. 50 let delova-
nja na mednarodnih trgih so obele-
žili s kopico novosti in ekspanzijo, 
kar se nadaljuje tudi v letošnjem le-
tu s predstavitvijo dveh novih raz-
ličic na sejmu Boot v Düsseldorfu. 
Pietro Ranieri, ustanovitelj in gonil-
na sila podjetja, je začel svoj posel 
leta 1966 v majhni delavnici na jugu 
Italije. Kmalu je popravilu motor-
jev sledila gradnja stekloplastičnih 
plovil, ki so bila za tisti čas enostav-
na, varna in zmogljiva. Posel danes 
vodita sinova, Salvatore in Antonio. 
V zadnjih nekaj letih beležita pred-

vsem zaradi italijanske krize eks-
panzijo in povečanje prodaje na 
tujih trgih. S tem je blagovna znam-
ka pridobila prepoznavnost in zau-
panje, k čemur malo pripomorejo 
tudi italijanski pridih v oblikovanju 
in podrobnosti.

Pestra ponudba 
K svoji široki ponudbi plovil so v 
lanskem letu dodali napihljive čol-
ne cayman med 18 in 31 čevlji dol-
žine. Glede na namen uporabe se 
delijo na odprte čolne ter čolne s 
kabino. Odprti čolni serije voyager 
so namenjeni športu, ribolovu ali 
družinskim izletom. Različice sha-
dow s sončno ploščadjo nudijo še 
uporabno majhno kabino za kraj-

Prostoren in agilen šarmer

Ranieri voyager 19 s
besedilo in foto Julijan Višnjevec

Italijanska ladjedelnica Ranieri je poznana po svoji dolgoletni tradiciji gradnje čolnov in po številnih 
različicah, primernih za dnevna križarjenja in vodne športe. Čolne odlikujejo kakovostna izdelava in 
nekatere inovativne rešitve. Tokrat smo na preizkusu imeli enega izmed vstopnih modelov, voyager 
19 s z 90-konjskim (66,17 kW) zunajkrmnim motorjem. Čoln je primeren za začetnike pa tudi za tiste, 
ki imate s čolni več izkušenj, a si želite zanesljiv in dostopen dnevni čoln.

še večdnevne izlete. Modeli s kabi-
no se delijo na športno-družinske 
čolne v seriji atlantis in čolne fisher-
man serije CLF.
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foto 1: Prostor za sidro 
v premcu.

foto 2: Udobna 
oblazinjena ležalna 
površina.

foto 3: Sedež pred 
krmarsko konzolo.

foto 4: Sredinsko 
postavljena krmarska 
konzola, omogoča 
prehod po levi in po 
desni.

foto 5: Krmarskemu 
sedežu se lahko spre-
meni naslonjalni del, 
tako dobimo na krmi 
družabni prostor.

foto 6: Teleskopske 
stopničke za izhod iz 
vode.

Popotnik na preži
Zasnova čolna je odprt dnevni čoln 
z osrednjo konzolo in proti krmi 
spuščajočo se linijo trupa. Prostor v 
premcu omogoča za ta razred plo-
vila zelo veliko sončno ploščad, kar 
je pomembno predvsem pri dnev-
nih izletih in pri uporabnikih, ki se 
radi nastavljajo soncu. Vsekakor bo 
v poletnih mesecih prišla prav tu-
di ponjava, izjemen bimini, ki je 
lahko odprt tudi med vožnjo in ta-
ko pred soncem zaščiti večji del pa-
lube. Preizkus smo prilagodili tej 
možnosti, zato tudi med fotografi-
ranjem biminija nismo zložili oziro-
ma pospravili. 

Novosti in izboljšave
V podvodnem delu trupa izstopa 
ena izmed novosti, imenovana HIS 
(angl. Hull Innovative System). Sto-
pnica v trupu, no, to ni ravno no-
vost, pomaga med plovbo tako, da 
ustvarja zračno blazino, ki zmanj-
šuje trenje med trupom in površi-
no vode. Inovativni sistem zaradi 
manjšega trenja obljublja nižjo po-
rabo goriva in malo višjo hitrost pa 
tudi boljše manevrske sposobno-
sti. Paluba je ergonomsko oblikova-
na in nudi udobje družini ali manjši 
skupini prijateljev. Testna različica 
je imela na premcu vodilo za sidro 
in sidrnik. Tako pospravljeno sidro 

je vedno na razpolago in ne zase-
da dragocenega prostora v drugih 
skladiščnih prostorih. Kot že reče-
no, se lahko v premcu po želji nare-
di velika ležalna površina, lahko pa 
se ohrani sedišča, kajti notranji boki 
so zaradi udobne naslonitve oble-
čeni v mehko prevleko. Ležalno po-
vršino obdaja čvrsta ograja, ki daje 
občutek varnosti. Največja kapaci-
teta je sedem oseb, a se bo najbolje 
počutilo in se tudi udobno name-
stilo na predvidena sedišča kakšnih 
4–5 oseb.

Poskrbljeno za krmarja 
Pred krmarsko konzolo je še obla-
zinjen sedežni prostor, del razkošja 
spada v premčni prostor. Za kr-
marja je za središčno postavljeno 
konzolo rezervirano dvojno obla-
zinjeno sedišče z udobnim na-
slonjalom. Ledveni del se lahko 
premakne proti premcu, tako dobi-
mo skupaj z zadnjo klopjo prijeten 
družabni prostor za tri osebe. Pod 
krmarskim sedežem je skladiščni 
prostor tako kot v krmni klopi. Suh 
prostor za mobilni telefon, ključe 
in denarnico boste našli na desni 
strani krmarjeve konzole v predalu 
s ključem. V našem primeru je bil 
predal prevlečen s karbonsko pre-
vleko in je tako dodal plovilu nekaj 
športnega pridiha. Merilni instru-

menti so postavljeni na levi strani 
krmarske konzole in so za krmar-
ja dobro pregledni. Ročica za plin 
ima svoj prostor desno od krmil-
nega obroča z lastnim utorom, ta-
ko da je razdalja ravno pravšnja. 
Testna različica je imela čarterski 
ploter, kar pomeni, da je čoln pri-
meren tudi za ribolov, to pa razšir-
ja vsestransko uporabnost. Sede ali 
stoje za krmarskim obročem nam 
zavetje nudi pleksi vetrobransko 
steklo, ki ga obdaja nerjaveči profil. 
Ta pripomore tudi k ravnotežju in 
varnosti ter je obenem oprijemali-
šče za sopotnike.

Na krmi sta levo in desno manj-
ši ploščadi za dostop do plovila s kr-
me. Na levi ploščadi je tudi izvlečna 
lestev za pomoč pri izstopu iz vode. 
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Lagodno in zabavno
Testna vožnja z 19-čeveljskim vo-
yagerjem je potekala v kanalu pred 
Biogradom na Moru. Šibek mae-
stral ni povzročal visokih valov, za-
to smo trup preizkusili na lastnih 
valovih. Agregat je ponujal dovolj 
moči, da smo hitro presegli trupno 
hitrost in glisirali po rahlo vzvalova-
nem morju. Preizkus hitrosti je po-
kazal najvišjo hitrost, in sicer 35,1 
vozla pri 5.500 vrtljajih motorja. Ti-
sta bolj ekonomična, za tričlansko 
posadko, je bila med 3 in  voz-
li, a žal nismo videli pretoka goriva. 
Presenetljiv je bil odziv pri pospe-
ševanju, saj smo od mirujočega plo-
vila do glisiranja porabili le pičlih 
pet sekund, do maksimalne hitro-
sti oziroma vrtljajev pa le 1 sekund. 
V zavojih ni bilo zaznati večjega 
nagibanja pa tudi nobenih prese-
nečenj ne skriva 19-čeveljski čoln, 
na katerega lahko namestimo tu-
di 140-konjski agregat. O tej odloči-
tvi pa boste morali presoditi sami 
glede na svoje potrebe ali zahte-
ve. Če stremimo k optimalni izbi-
ri med hitrostjo in porabo goriva, je 
90-konjski agregat kar prava izbi-
ra. V primeru športnih dejavnosti in 

vleke smučarja ali tube pa bi morda 
prišel v poštev močnejši agregat.

Zaključek
Ranieri voyager 19 s je upravičil na-
ša pričakovanja in navdušil nad er-
gonomijo na tej dolžini plovila ter s 
kakovostjo izdelave in majhnimi po-
drobnostmi, kot so mesta za odla-
ganje ter skladiščenje in nerjaveča 
ograja ter prijemališča. Primeren je 
za dnevne izlete in zakaj pa ne – tu-
di za kakšen ribiški izlet. Stopniča-
sti trup nudi odlične plovne lastnosti 
in učinkovito izrabo goriva, zato iz-
redno zmogljiv agregat ni potreben, 
možen je tudi tisti s 40 ali 60 konj-
skimi močmi. Čoln ponuja veliko 
skladiščnega prostora in enostavno 
ravnanje tudi takrat, ko ga boste že-

leli prestaviti na drugo lokacijo s po-
močjo cestnega prevoza. Osrednji 
prostor za krmarja je ergonomsko 
zasnovan z dobro preglednostjo nad 
celotnim plovilom. Sonca željni po-
tniki bodo našli svoje mesto na veliki 
sončni ploščadi v premcu. Voyager 
19 s ima v osnovi že veliko običaj-
ne opreme, a si bo treba za popolno 
udobje omisliti morda še bimini, ra-
dio ali kaj drugega (poleg agregata, 
seveda). Prodajna cena čolna se zač-
ne pri 13.96 EUR brez DDV. r

teHNIČNI PODAtKI

DOLŽINA: 565 cm
ŠIRINA: 220 cm
ŠT. OSEB: 7 oseb
TEŽA: 600 kg
REZERVOAR ZA 
GORIVO:

105 l

REZERVOAR ZA 
VODO:

40 l

MAX. MOČ: 140 KM

www.ranieri.si

DODATNA OPREMA (BREZ DDV):
sidro in veriga: 200 €; bimini set: 966 €; 
rezervoar za vodo in sistem 
za tuširanje: 804 €;
pokrivalo za konzolo in sedeže: 597 €.

teHNIČNI PODAtKI
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Ranieri voyager  s 
je primeren tudi za 
dnevne izlete in zakaj 
pa ne – tudi za kakšen 
ribiški izlet. Stopničasti 
trup nudi odlične 
plovne lastnosti in 
učinkovito izrabo 
goriva, zato izredno 
zmogljiv agregat ni 
potreben, možen je 
tudi tisti s 0 ali 0 
konjskimi močmi.
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Vrtljaji/min. hitrost (vozli)

1000 3,5

1.500 4,7

2.000 6,5

2.500 7,7

3.000 9,8

3.500 15,8

4.000 23,3

4.500 27,4

5.000 31,7

5.500 35,1

MeRItVe NA PLOVBI






