ALESTA
70 flybrıdge

60 flybrıdge

Numarine’den ABD prömiyerleri
Türk tersane Numarine, bu sonbahar yeni
modellerinin Amerika prömiyerlerini gerçekleştiriyor.
70 Flybridge 5-9 Kasım’da Fort Lauderdale
Uluslararası Boat Show’da sergilenirken, yeni 60
Flybridge Şubat 2016’da Miami Boat Show’da boy
gösterecek. 21,60 metre uzunluğa ve 5,45 metre
genişliğe sahip 70 Flybridge’in standardında 1000
beygirlik MAN motorlar kullanılırken, tercihe göre

tekneye 1200 beygirlik motorlar da yerleştirilebiliyor.
4 bin 500 litre yakıt, 1000 litre temiz su kapasitesi
bulunan yatın seyir hızı 28, en yüksek hızı 34 knot…
İlk iki gövdesi suya indirilen ve firmanın Cannes Boat
Show’da iki gövdesinin daha satışını gerçekleştirdiği
60 Fly ise 715’er beygirlik Volvo IPS 950 motorlar ile
31 knot’lık hız yapıyor. Üç kamaralı yerleşimi bulunan
tekne geniş ve aydınlık yaşam alanları barındırıyor.
www.numarine.com

Numarıne, 60-70
ve 78 Flybrıdge
modelleriyle
Fort
Lauderdale
ve Miami
fuarlarında
olacak.

Leader’ın amiral gemisi de
ödüle aday...
Fransız Jeanneau’nun motoryat
serisinin sportif duruşuyla
öne çıkan yeni modeli 14,30
metrelik Leader 46, 2016
Avrupa Yılın Yatı adayları
arasına girmeyi başardı. Leader
serisinin amiral gemisi olan
model, 13 metre üstü beş
adaydan biri olarak finale kaldı.
Mühendisliğini J&J Design’ın
yaptığı teknenin tasarımının
ardında Garroni Design’ın imzası

var. 370 veya 400 beygirlik
Volvo motorlarla sunulan
teknede isteğe göre joystick
kullanımı da mümkün. Leader
46’nın yakıt kapasitesi 900 litre.
Teknede iki ila üç kamaralı
yerleşim seçeneği bulunuyor.
Avrupa Yılın Yatı kazananlarına
ödülleri Boot Düsseldorf’ta, 23
Ocak 2016’da düzenlenecek
törenle takdim edilecek.
www.karina.com.tr

Çantada yelkenli
Tezmarin, İstanbul Boat Show’da sergilediği
Tiwal 3.2 tasarım yarışmaları ve dergiler
tarafından pek çok ödüle layık görülen, iki
büyük çantaya sığabilen 50 kg ağırlığında şişme
bir yelkenli. 20 dakika gibi kısa bir sürede ek bir
alet gerektirmeden kurulumu yapılabilen Tiwal;
ergonomik bumbasız yelken, iki hava bölmeli
güçlendirilmiş PVC gövde, yüksek basınçlı sert
şişme gövdeden oluşuyor. İki yetişkin ya da bir
yetişkin iki çocuk taşıyabilen şişme yelkenli,
spor amaçlı kullanıldığında yüksek performans
gösteriyor.
www.tezmarin.com
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