


SHORT OVERVIEW 

Dufour Grandlarge to jachty 
tqCZqce w sobie dobre 
wa lory nautyczne, komfort 
i ponadczasowy wyglqd. 
Strateg ia stoczni produkujqcej 
jednostki ptywajqce od 
p6twiecza polega na ciqgtym 
poszerzaniu swojego portfol io. 

DUFOUR 310 
GRAN D'LARGE 

MAtY DUZY JACHT 

Ada Osinska 
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0 
bec nie oferta powif;kszyla siE; o 31-stopowy mo

del. kt6ry produkowany jest przy zastosowa

niu technologii typowej dia wiE;kszych jacht6w. 

Szczeg61ny nacisk polozono na uproszczenie 

obslugi jednostki. zwiE;kszajqc jednoczesnie jej uniwersalnosé. 

Dufour 310 moze byé wyposazony w plytki kil. na kt6rym moze 

Jacht dostarcza uzytkownikowi maksimum przyjemnosci: jest 

szybki. dobrze zr6wnowazony, komfortowy i latwy w Sterowa

niu nawet dia jednej osoby. Z wielu powod6w jest wyjqtkowy. 

Projekt jest owocem wsp6lpracy stoczni z utalentowanym i in

nowacyjnym zespolem biura projektowego Felci Design. Obie 

firmy w zeszlym roku wspélnie odniosly sukces w Europie i za 

stabilnie staé na osuchu. podparty dodatkowo dwiema pletwa- oceanem dziE;ki modelowi Dufour 36 Performance. 

mi sterowymi. W tej wersji kil jednoczesnie pelni funkcjE; skrzyni Poklad w 310 jest rozwiniE;ciem lin ii charakterystycznych dia 

dia obrotowego miecza. Jest to pierwszy morski Dufour, kt6- Dufoura 410 i 500. W kokpic1e standardowo zamontowane Sq 

ry rciwnie dobrze spisuje siE) na jeziorach, za lewach, jak i innych dwa kola sterowe polqczone z dwiema pletwami zapewniajq-

plytkich wodach. cymi pel nq kontroiE) nad jachtem nawet w duzych przechylach. 



2agle pnq si~ wysoko, du:i:e wyd!u:i:enie zwi~ksza ich doskona

!osé aerodynamicznq. Samohalsujqcy fok wymaga minimalnego 

wysi!ku od prowadzqcego (nawet samodzielnie) jacht. Wnetrze 

sk!ada s i~ z dw6ch podw6jnych kabin. salonu i !azienki. Du:i:o 

element6w wykonanych jest z p i~knego drewna przez doswiad

czonych szkutnik6w. Przez liez ne okna o du:i:ej powierzchni i lu ki 

do kabin wpada duio naturalnego swiat!a, co czyni wnetrze 

przytulnym. 

Dufour 310 lsni dyskretnq i komfortowq koncepcjq luksusu. Nowy 

i najmniejszy w rodzinie produkt doswiadczonej stoczni od

zwierciedla autentycznël pasj~ do morza, projektowania, rozwija

nia zaawansowanej i innowacyjnej technologii oraz zapewniania 

bezpieczer\stwa :i:eglarzom. 

Tak mo:i:na by!oby w reklamowym skr6cie opisaé Dufoura 310, 

mo:i:na tei zauwa:i:yé nieco wi~cej. 

Z BLISKA 

Tym, czego nie widaé, a o czym warto wiedzieé. jest materia!, 

z kt6rego wykonano kad!ub. Jest to oczywiscie laminat po

liestrowo-szklany zabezpieczony z zewnqtrz :i:elkotem NPG. 
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DUFOUR 310 GL DOSKONALE SIE; SPRAWDZI 
JAKO JACHT DO PENETRACJI USIANYCH 
WIELOMA WYSEPKAMI POlNOCNYCH 
RUBIEZY EUROPY 

tworzqcym barier~ przeciwosmozowq. Tym zas. co widaé i co 

przykuwa uwage siedzqcych w kokpicie Dufoura 310, Sil du:i:e 

okna w tylnej sei ance kabiny, tam gdzie zwykle jest ,.go!y" !ami

nat. Te okna pieknie doswietlajq ka bine rufowq i !azienke. Spo

kojnie, okna Sil wystarczajqco przyciemniane. aby zapewnié 

prywatnosé. Przy obu ko!ach sterowych znajdujq s i~ czytelne 

przyrz&dy, kompas, log, sonda i GPS z chartplotterem. Pozy

cja sternika nie budzi iadnych zastrzezer\. Mo:i:na by!oby ma

rudzié, ie Si:l tylko dwie dwuosobowe kabiny, a nie.trzy. Jednak 

to komfort by! jednym z wymagar\, jakie jacht miaf spe!niaé. 

Dzi~ki temu z pewnosCiil nie poczujesz si~ w Dufourze 310 jak 

w puszce sardynek. 

Opr6cz samohalsujqcego foka mozna postawié na maszcie 

genue lub genakera. Dwie pary kabestan6w wystarczajq do 

obs!ugi wszystkich fa!6w i szot6w. Platforma rufowa stanowi 

doskonaly trap do komunikacji z lëldem. jako podest kqpielowy 

jest jednak na tyle wysoko, ze chcqc wejsé lub wyjsé z wody, 

trzeba skorzystaé z drabinki. Ciep!ych kqpieli mozna zazywaé 

pod jachtowym prysznicem, 20-litrowy bojler dia czterooso

bowej zalogi powinien wystarczyé. Ogrzewanie i klimatyzacj~ 

~ 
D UFOUR 

YACt-I T S 

Stocznia jest znana 
z ciekawych, wysoko 
zaawansowanych 
technologicznie 
i bezpiecznych projekt6w 
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ZAWIESZONA DOSé WYSOKO PLATFORMA 
RL.,FOWA DOBRZE SPELNIA ZADANIE TRAPU 
DO KOMU~IKACJI Z LADEM 
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-oo CENTRUM l c,-;, L 

W MARlNlE SOPOT 

r6wniez mozesz mieé na pokladzie tej niespelna 10-metrowej 

jednostki. Chyba juz nikt nie b~dzie narzekal na brak komfor

tu? A juz na pewno nie. gdy wyspi s i~ na materacach o dzie

si~ciocentymetrowej grubosci, obitych antyalergicznq tkaninq. 

CIEKAWOSTKI 

Tym, co szczeg61nie zapami~talam z poznawania Dufoura 310. 

jest ki pa umieszczona w newralgicznym miejscu - w srodku dlu

gosci okienka bocznego kabiny. Pelni ona funkcj~ przelotki za

bezpieczajqcej okienko przed tarciem szota. Male. a cieszy. lnnym 

zapami~tanym patentem jest koja dziobowa, kt6ra w specyficz

ny spos6b moze byé modyfikowana. Gdy zlozysz harmonijkowq 

gr6dz dzielqcq kabin~ i mes~. otrzymasz przestronne wn~trze, 

optycznie i funkcjonalnie powi~kszajqce salon. Jednak nie b~dzie 

Ci wtedy da ne wylegiwaé s i~ w dziobowej koi, gdyz jest zbyt kr6t

ka. Po zamkni~ciu grodzi koj~ mozna powi~kszyé, wypelniajqc 

brakujqcq przestrzer'l dodatkowymi materacami. Teraz masz juz 

pelnowymiarowe 16iko. Aby zwi~kszyé wysokosé w kabinie, pro

jektanci zdecydowali si~ obnizyé podlog~ jak najbardziej s i~ dalo. 

Pozostal tylko jeden szkopul, w postaci ,potykacza", ezy li pot~z

nego dennika, na kt6rym stoi pilers masztu. 6w dennik wystaje 

ponad powierzchniEl podlogi i trzeba mieé go na uwadze. prze

chodzqc do kabiny dziobowej. Warto tez pamiE)taé, ze nie mozna 

mieé wszystkiego i Dufour nie idzie na kazdy kompromis. Chcqc 

mieé zagle w wersji regatowej, musisz zapomnieé o bimini nad 

kokpitem. Decydujqc siE) na stol w kokpicie. godzisz si~ na to. ze 

szot grota zamocowany bE)dzie na kabinie. Za to w kazdej wersji 

wyposazenia mozesz wybraé stalowq oslonE) dziobnicy, tak na 

wszelki wypadek, gdyby trzeba bylo dodatkowo chronié dzi6b. 

Pod blatem stolu nawigacyjnego miesci si~ miejsce na mapy 

i inne nawigacyjne drobiazgi, kazdy w swojej przegr6dce - roz

wiqzanie bardzo estetyczne i sprzyjajqce zachowaniu porzqdku. 

W podstawie stolu w mesie jest obszerna komora z otworami na 

butelki i pojemnik na sztuéce. Kambuz wyposazony jest oczywi

scie w lod6wkE), przykrywany azurowym blatem zlew i kuchen

kEl z piekarnikiem. Kabina lazienkowa jest naprawdEl przestronna, 

zwlaszcza jak na tak niewielki jacht. 
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NEED FOR SPEED 

Dia zyskania kaidego p61 WElZia prEldkosci 

konstruktorzy postanowili zastosowaé srubEl 

o skladanych lopatkach. R6wniez 

zagadnieniu szerzej napiSZEl w artykuie o trymo

waniu zagi i). Podstawq takieiunku ulamkowe

go 9/10 jest maszt stojqcy piEltêl na pokladzie. 

dia zachowania dobrych osiqg6w 

grotiagiei jest tradycyjnie stawiany 

z iazy jacka na bomie. System dw6ch 

szybkich ref6w ulatwia zmniejszanie 

powierzchni Z.agla. Fok tradycyjnie 

jest rolowany na sztagu. Jednak na

\ ezy pamiEltaé o tym, ie szot samo

ha\sujqcego foka, po CZElSCiowym 

nawiniElciu go na sztag, nielatwo jest 

9,67 m 
Niewielka. ale wygodna. 

petna ciekawych 
i przydatnych rozwi<jzar'l 

jednostka 

Przy odrobinie wiElkszej inwen-

cji moina by przewidzieé system 

ulatwiaiêlCY kladzenie masz

tu, a wtedy rzeczywiscie wody 

sr6dië~dOwe stalyby przed ar

matorami Dufoura 310 otworem. 

Najmniejsze dziecko 50-ietniej 

i wciqi. plodnej stoczni Dufour 

w idZEl jako swietny jacht do pe

netracji usianych iicznymi wyspa

ustawié pod wlasciwym kqtem, bez przepinania mi wybrzezy. takich jak choéby szwedzki West 

szota w inny iuwers na rogu szotowym. CO tym Coast ezy sztokhoimskie szkiery. 

TECHNIKALIA 

0\ugosé calkowita 

Dlugosé lin ii wodnej 

Dlugosé kadluba 

Szerokosé kadluba 

Wypornosé 

Zanurzenie 

Powierzchnia grota 

Powierzchnia foka 

Powierzchnia genakera 

Pow ierzchnia iagli 
na w iatr 

Powierzchnia zagli 
z w iatr em 

Zbiornik wody 

Zbiornik pa liwa 

Motor 

Kategor ia projektowa 

Cena wersji podstaw owej 

Dostawca lodzi 

9,67 m (31' 9") 

8.70 m (28' 7") 

9,35 m (30' 8") 

3,20 m (10' 6") 

4,94 t 

1,90 m (6' 3") - wers ja 
z typowym kilem. 
0,95-2,1 0 m (3' 1' -6' 11 ") 
- wersja z podnoszonym 
mieczem 

33,50 m' (11 0 sq f t) 

16.80 m' (55 sq ft) 

62 m2 (202 sq ft) 

50,30 m' (165 sq ft) 

95,50 m2 (31 2 sq ft) 

160 l 

90 l 

20 KM 

B 

308 299 PLN netto 
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