
Dodatna razlaga blagovne znamke e'dyn, podatki o sejmu  in e regatta v Benetkah. 

Blagovno znamko E’dyn je ustanovilo podjetje Podkrižnik. Podkrižnik je družinsko podjetje, ki 
že več desetletij razvija, proizvaja in trži širom sveta inteligentne pogonske sisteme za različna 
področja-panoge, med drugim tudi brend “E'dyn”, okrajšava od elektro dinamična navtika- 
pogonskih sistemov, se proizvaja na območju med zelenimi gozdovi, bistrimi rekami in 
osupljivimi gorskimi vrhovi v Zgornji savinjski dolini. 

E’dyn ustvarja inovativne tehnične rešitve   električnih pogonov na področju navtike. S stalnimi 
inovacijami in analizami omogoča vrhunske celovite rešitve na področju pogonskih sistemov 
in proizvaja končne izdelke pod lastno blagovno znamko, ki jih odlikujejo njihova zanesljivost, 
kakovost, moč, trajnost in vrhunski videz. 

Da bi to dosegli, so vsi izdelki E’dyn razviti z veliko tehničnimi izkušnjami in preizkušeni v zelo 
dobro opremljenih laboratorijih, ki nam omogočajo sprotno posodabljanje-nadgradnjo naših 
končnih produktov. Zaradi tega lahko nove izdelke razvijamo hitreje in bolje. Tudi svojo 
družbeno odgovornost jemljemo resno in se osredotočamo na zmanjšanje ogljičnega odtisa in 
uporabo recikliranih materialov. 

V sodelovanju s proizvajalci plovil vedno iščemo nove optimalne rešitve, s katerimi bo vaše 
plovilo resnično vaše. 

Salone Nautico Venezia  https://www.salonenautico.venezia.it/en/    
 
Po uspehu prve izvedbe  leta 2019 je beneški boat show že drugič potekal od sobote, 29. 
maja, do nedelje, 6. junija 2021. 
 
9-dnevni dogodek, ki je bil  odprt vsak dan od 10.00 do 20.00. 
 
Obiskovalci so lahko  občudovali  več kot 220 čolnov, ki jih je razstavilo več kot 160 
razstavljavcev,   prav tako so lahko  videli tudi spektakularne strukture mestnega Arsenala; 
simbol vojaške moči in oblasti Beneške republike in srce njene ladjedelniške industrije, zaradi 
katere je bila stoletja ena največjih pomorskih sil. Ta vznemirljiva zgodovinska kulisa v središču 
Benetk obsega 50.000 m2 vodnega bazena, več kot 1000 linearnih metrov pontonov za 
približno 150 čolnov v vodi, 30.000 m2 zunanjih razstavnih prostorov in 5.000 m2 notranjih 
paviljonov. 
 
Beneški boat show promovira Mesto Benetke, realizira pa ga podjetje Spa Vela v sodelovanju 
z italijansko mornarico. 
 

E Regatta Venezia   https://www.ventidicultura.it/en/e-regata-2/ 

Z električnim pogoni e’dyn smo dosegli velik uspeh na e- regatta Venzia 2021, kjer smo dosegli 
skupno zmago v 3 dnevnem tekmovanju električnih plovil.    

 

Vse naše produkte si lahko ogledate na :  

https://www.edyn-marine.com/    ali 

https://podkriznik.si/  

https://www.salonenautico.venezia.it/en/
https://www.ventidicultura.it/en/e-regata-2/
https://www.edyn-marine.com/
https://podkriznik.si/


Zmagovalci so naslednji: 

Absolutna nagrada 

Nagrada E-regata: 

 1 E'Dyn 1120 - E'Dyn;  

2 Anvera e-laboratorij - Anvera;  

3 Madonna della Madia II - Kot Labruna. 

 

Nagrade po kategorijah 

Kategorije motorjev 

Sončna energija: 1 zračna blazina - Electricat 600 

Hibrid: 1 ladjedelnica motornega čolna Casanova - San Pietro di Castello 

Slalom: 1 E'Dyn 1120 - E'Dyn; 2 Madonna della Madia II - Kot Labruna; 3 Bellmarine - 
Transfluid 

 E-plesalec: 1 E'Dyn 1120 - E'Dyn; 2 Madonna della Madia II - Kot Labruna; 3 E-laboratorij 
Anvera - Anvera 

Sprint: 1 e-laboratorij Anvera - Anvera; 2 Serene - jahta Vita; 3 Ernesto Riva - Ernesto 

Vzdržljivost: 1 Anvera e-lab - Anvera; 2 Ernesto - ladjedelnica Ernesto Riva; 3 E'Dyn 1120 - 
E'Dyn 

 

Na podelitvi sta bila navzoča podžupan, pristojen za šport beneške občine, Andrea 
Tomaello in operativni direktor Vela Fabrizio D'Oria . 

 

Podelitev nagrad za prvo E-regato v Benetkah je bila v petek 04.06.2021 , mednarodni 
dogodek, ki je nastal po ideji Kevina Desmonda, katerega namen je spodbujati električno 
navigacijo na različnih frontah in je bil te dni v drugi izdaji. razstava beneških čolnov.  

 

 


