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Gran Turismo 40
Fiyat belirtilmedi
Fransız Beneteau’nun Andreani Design imzalı Gran Turismo 
40 modeli 12,55 metre boya ve 3,87 metre genişliğe sahip. 
İki kamaralı open teknenin üzeri hard-top çatı ile kapatılmış. 
Teknedeki yakıt kapasitesi 650, su kapasitesi 200 litre. İki adet 
300 beygirlik Volvo motor yerleştirilen GT 40’ın en yüksek 
hızı 35 knot. www.tezmarin.com

Elan Impression 40
129.300 Euro
Slovenyalı Elan’ın vakum infüzyon teknolojisiyle ürettiği 
Impression 40, 11,48 metrelik deck salon bir yelkenli. 
Rob Humphreys Yacht Design’ın imzasını taşıyan iki ila üç 
kamaralı teknenin su hattı boyu 10, genişliği 3,91 metre. 
29 veya 39 beygirlik Volvo motorla sunulan teknedeki ana 
yelken alanı 37,91, cenova yelken alanı ise 38,11 metrekare. 
Impression 40’ta 170 litrelik yakıt ile 240-510 litrelik su 
tankı bulunuyor. www.solodeniz.com

Fountaine Pajot MY 37
Fiyat belirtilmedi 
Fransız Fountaine Pajot’nun 11 metrelik 
flybridge’li modeli MY 37’nin genişliği 
5,10, su çekimi 0,80 metre. Motorlu 
katamarana isteğe bağlı üç veya dört 
kamara yerleştirilebiliyor. Her biri 110  
beygirlik iki adet Volvo motorun 
kullanıldığı katamaran 1200 litre  
yakıt, 350 litre su kapasitesine  
sahip. 
www.turmarin.com.tr

Cap Camarat 10.5 WA
67.500 Euro
Fransız Jeanneau’nun powerboat 
serisinde yer alan Cap Camarat 10.5, 
mavi ve beyaz olmak üzere iki gövde 
rengi seçeneğine sahip. Michael 
Peters ve Patrice Sarrazin imzalı 10,57 
metrelik teknenin genişliği 3,21 metre. 
Başaltındaki oturma grubu ve masa 
yatağa dönüştürülebiliyor. Kıç tarafta ise 
iki kişinin konaklayabileceği bir kamara 
daha mevcut. Teknedeki yakıt kapasitesi 
800, su kapasitesi 160 litre. 
www.karina.com.tr

Lomac Gran Turismo 10.5
Fiyat belirtilmedi
İtalyan şişme bot üreticisi 
Lomac Nautica’nın 10,28 metre 
boyunda ve 3,05 metre genişliğindeki 
modeli Gran Turismo 10.5, 20 kişilik 
kapasitesiyle öne çıkıyor. RIB’in, 
başaltında kamara ve tuvalet de yer 
alıyor. Teknenin standart donanımında 
iki adet 250 beygirlik Mercury dıştan 
takma motor bulunuyor. 
www.mercurysport.com

Axopar 37 AC
76.250 Euro

Axopar’ın 11,20 metrelik Axopar 37 
modelinin, Aft Cabin ve T-Top versiyonları 

Cannes’da, Cabin T-Top ve Cabin 
versiyonları Southampton’da sergilenecek. 
3,30 metre genişliğindeki teknelerde 250, 
300 veya 350 beygirlik dıştan takma ikiz 
motorlar tercih ediliyor. 10 kişinin seyre 

çıkabildiği ve dört kişinin konaklayabildiği 
Aft Cabin’in akıllı yerleşim uygulamaları 

dikkat çekiyor. Yakıt kapasitesi ise 700 
litre. www.aqua-motor.com

finlandiyalı 
axopar'ın 
37 feet'liK 
modelinin 
dört farKlı 
versiyonu 
bulunuyor.


