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Maritimo Sedan 48
867.000 Dolar
Avustralyalı Maritimo’nun 
Sedan serisinin yeni üyesi 48, iki 
kamaralı yerleşime sahip. 15,27 
metre boyunda ve 5,03 metre 
genişliğindeki teknenin salonunda 
iki oturma grubu, kuzinesinde ise 
tam boy buzdolabı bulunuyor. 
670 beygirlik iki adet Volvo 
motor kullanılan teknenin yakıt 
kapasitesi 3 bin, su kapasitesi  
400 litre. 
www.skiper.org

Lagoon 450 SporTop
366.000 Euro
Lagoon Yachts’ın 450 SporTop 
modeli, iç tasarımında Nauta 
Design’ın imzasını taşıyor. 
13,96 metrelik, 7,84 metre 
genişliğindeki katamaranın 
hard-top çatısı, kıç havuzluğun 
sonuna kadar uzanıyor. Üç-dört 
kamara seçenekli teknenin toplam 
yelken alanı 134 metrekare. 45 
beygirlik Yanmar motorla sunulan 
katamaranda 1000 litre yakıt,  
250 litre su kapasitesi  
bulunuyor. Tekne, Cannes’dan 
sonra 16-21 Eylül’deki La 
Rochelle Boat Show’da da 
sergilenecek. 
www.tezmarin.com

Leader 46
361.000 Euro
14,30 metrelik Leader 46, Jeanneau Yachts’ın sportif 
hatlara sahip powerboat serisi Leader’ın yeni amiral 
gemisi. Teknede iki adet 400 beygirlik Volvo motor 
kullanılıyor. 900 litre yakıt, 400 litre su kapasitesine 
sahip iki kamaralı teknenin iç tasarımında ise 
Garroni Design’ın imzası var. Alt güvertenin iskele 
tarafındaki salonun yerine isteğe bağlı bir kamara daha 
eklenebiliyor. www.karina.com.tr

Dufour 460 GL
202.000 Euro  
Fransız Dufour Yachts’ın 14,15 
metre boyundaki Dufour 460 GL 
modelinin genişliği 4,50 metre. 
Umberto Felci’nin imzasını taşıyan 
tekne üç veya dört kamaralı 
olabiliyor. Performans sevenler 
için Code 0, asimetrik balon ve 
standart bowsprit seçenekleri de 
bulunan teknenin toplam yelken 
alanı 99,80 metrekare. Düz güverte 
yapısı ile seyri kolaylaştıran 460 
GL, 55 beygirlik Volvo motor, 
250 litrelik yakıt ve 530 litrelik su 
tankına sahip. www.turmarin.com.tr

Minorchino 42
346.780 Euro
Sasga Yachts’ın Minorchino 
42’si, 13,20 metre boyunda ve 
4 metre genişliğinde bir lobster. 
İki kamaralı modelin iç yaşam 
mahallerinin ferah tutulmasına 
özen gösterilmiş. 315’er beygirlik 
ikiz Volvo motorlarla seyir hızı 
19 olan teknenin en yüksek hızı 
23 knot. Minorchino 42’de 1200 
litrelik yakıt tankı, 500 litrelik de 
su tankı mevcut. 
www.gena-yacht.com

Fiart 4t Genius
350.000 Euro
İtalyan Fiart Mare’nin 11,87 metre 
boyundaki 4t Genius modeli 15 
Haziran 2015’te suyla buluştu. 
Teknenin tavanı soft-top ya da 
hard-top olarak tercih edilebiliyor.
Yerleşim düzeni, üç kamara ve bir 
banyolu, iki kamara ve iki banyolu 
veya iki büyük kamara ve bir ortak 
banyolu olabiliyor. 3,88 metre 
genişliğindeki teknede 740 litrelik 
yakıt, 400 litrelik tankı mevcut. 
Fiart 4t Genius, 300’er beygirlik 
Volvo stern drive motorlarla hızını 
37,80 knot’a kadar çıkarabiliyor. 
www.ultramaryat.commınorchıno 42, 

iki kamaraya 
sahip.


