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23 Ocak 2016’da belli olacak
European Powerboat of the Year
ödülleri için nefesler tutuldu.

Denizci aileye
Fransız misafir
Kusursuz bir Fransız! Keyifli, pratik
ve yüksek performanslı... Tiwal
sadece iki küçük çantayla
taşınabiliyor; 3.2 metre boya, 50 kg
ağırlığa ve 5.2 m2 yelken alanına
sahip. Üstelik 20 dakikada ek bir alet
gerektirmeden kurulabiliyor.
Ergonomik bumbasız yelken, iki hava
bölmeli güçlendirilmiş PVC gövde,
yüksek basınçlı sert şişme gövde ve
profesyonel tasarım da cabası. Bu
haliyle tam bir aile dostu. İki yetişkin
ya da bir yetişkin ve iki çocukla keyifli
zaman geçirebileceğiniz Tiwal,

minimum donanımla maksimum
eğlence sunuyor. 3D PVC gövdesi,
alüminyum iskeleti, North Sails
yelkenleri, Harken marka makara ve
kilit seti bulunan Tiwal 3.2, 2014’te
aldığı Red Dot Design Award ve U.S.
Magazine tarafından aldığı “Best
Innovation” ve “2014 Boat of the
Year Awards 2014” ödülleriyle de
kusursuzluğunu kanıtlıyor. Artık
Tezmarin güvencesiyle Türkiye’de de
denizci ailelerle buluşuyor.
www.tezmarin.com

Leader finalde
European Powerboat of the Year,
2016 ödüllerinde finalistler belli
oldu. Jeanneau’nun Leader
serisinin yeni amiral teknesi kabul
edilen sportif ve zarif Leader 46 da,
45 feet üstü beş adaydan biri olarak
finale adını yazdırdı. En yenilikçi ve
en iyi performansa sahip teknelere
verilen bu ödüllerin jürisi Avrupa
deniz endüstrisi dergileri olan
Boote (Almanya), Boatmag.it

(İtalya), Batliv (Norveç), Marina.
ch (İsviçre), Motorboot
(Hollanda) Nautica y Yates
(İspanya), Neptune (Fransa) ve
Yachtrevue’nin (Avusturya)
editörlerinden oluşuyor.
Kazananlarsa Dusseldorf Boat
Show’da açıklanacak ve resmi
ödüller 23 Ocak 2016’da bir ödül
töreniyle verilecek.
www.karina.com.tr

Teknenİzİn çok özel olduğunu mu düşünüyorDUnuz?
Nedir?
Çoğumuz
SeaDoo ve
diğerleri
tarafından
üretilmiş renkli
deniz
scooter’larını
görmüşüzdür.
Bunlar deniz
scooter’ları
dünyasının
gökkuşağı
alabalığı iseler Seabob Black
Shadow 730 (SBS730) siyah
takım elbiseli katil balina olur. Bu
tam James Bond veya dalış
kıyafeti giymiş bir grup özel kuvvet
mensubunun kullanacağı türden
bir araç.
Onu özel yapan ne?
Basit modeller genellikle 3mph gibi
bir maksimum sürat, 1,5 saatlik
kullanım süresi ve 5 ile 30m arası
çalışma derinliği sunar. 60
metrelik derinlikle ticari SBS730,
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daha amansız bir yapıda ve 8hp ve
75kg itme gücüyle sualtında
gezinmek için müthiş bir sürat olan
8mph’ye kadar çıkabiliyor.

Derin maviyi hedefleyin ve
Black Shadow ile doğrudan
bir uçaktan atlayın.

Menzili ne kadar?
Aküyle beslenen tüm araçlar gibi,
lityum-iyon akü kullanan ürünün
menzili kullanılan güç seviyesine
bağlı. Ancak en alçak güçte
kullanılan tam şarjlı Black
Shadow 730 altı saat çalışabiliyor
ve neredeyse 60km menzile
sahip. Öte yandan yüzde 50
güçle çalışma mesafesi yaklaşık
22km.
Teknik özellikleri?
1,67m uzunluğuyla ortalama bir
insan boyunda. Bildiğimiz en ağır
deniz scooter’ı 14,5kg, ancak
SBS730 110kg ağırlığında. Bu
nedenle opsiyonel aksesuarları
arasında karada taşıma arabası
bulunması şaşırtıcı olmuyor.

Black Shadow 730
ile 60 metreye kadar
derinlikleri keşfedin.

Dahası?
Black Shadow’un sualtı pusulası,
LED lambaları, bir sonar sistemi,
derinlik algılayıcısı ve parlak yeşil
bir göstergesi bulunuyor.
İletişim: www.rotinor.com

