
Southampton Boat Show
Bu yıl kapılarını 47. kez açacak Southampton Boat Show, şehir 
merkezinin güneyindeki Mayflower Park’ta 600’ün üzerinde katılımcı 
firmayı buluşturmayı hedefliyor. Yelkenliden süperyatlara 330 
teknenin sergileneceği 11-20 Eylül’deki fuarda ayrıca ahşap tekne 
inşaatının inceliklerini izleyerek öğrenebilir ya da çeşitli aktivitelerle 
gününüzü renklendirebilirsiniz. 

FUAR ÖZEL

www.yachtturkiye.com62

Princess V58
Fiyat belirtilmedi
İngiliz Princess Yachts’ın 18,19 
metrelik V58 modeli, salonunu 
çevreleyen geniş camlar sayesinde 
ferah bir atmosfere sahip. 4,62 metre 
genişliğindeki teknenin üzerini 
açılabilir hard-top tavan kapatıyor. Kıç 
havuzlukta ve baş tarafta güneşlenme 
minderleri bulunuyor. 2 bin 591 
litrelik yakıt ve 473 litrelik su tankına 
sahip tekneye iki adet 775 beygirlik 
Volvo ya da iki adet 865 beygirlik 
Caterpillar motor yerleştirilebiliyor ya 
da 1015 beygirlik ikiz CAT motor da 
tercih edilebiliyor. www.alfabeta.com.tr

Princess S65
Fiyat belirtilmedi
Dört kamaralı S65, Princess Yachts’ın sportbridge serisinin en yenisi. 20,12 metre 
boyunda ve 5,08 metre genişliğindeki teknenin garajında 3,30 metrelik tender 
depolanabiliyor. Hızı 1150 beygirlik iki adet Caterpillar motorla 34 knot olan tekne, ikiz 
1400 beygirlik MAN motorlarla 38 knot hıza kadar ulaşıyor. S65’te 4 bin 100 litre yakıt, 
873 litre su kapasitesi mevcut. www.alfabeta.com.tr

Targa 53 GT
675.000 Sterlin
İngiliz Fairline’nın Targa 53 GT modeli 
üç kamaralı olarak sunuluyor. 16,76 
metre boyundaki tekne 4,47 metre 
genişliğinde. 2 bin 500 litre yakıt ile 
550 litre su kapasitesine sahip. Teknede 
675’er beygirlik ikiz Volvo motorlar 
kullanılıyor. 
www.karina.com.tr

Quicksilver Captur 905 
Pilothouse 
77.511 Euro
ABD’li Quicksilver’ın 8,88 metrelik  
905 Pilothouse modeli 2,99 metre 
genişliğinde. Teknedeki livar kapasitesi 
150, yakıt tankı 400, su tankı 100 
litre. 905 Pilothouse için 350 beygirlik 
Mercury dıştan takma motor öneriliyor. 
www.mercurysport.com

Merry Fisher 795
28.300 Euro 
Jeanneau Merry Fisher 795, 7,43 metre 
boyunda ve 2,80 metre genişliğinde. 
Salonuna sürgülü cam kapılarla girilen 
teknede tek kamara mevcut. Merry Fisher 
795 için 200 beygirlik dıştan takma 
motor öneriliyor. Teknedeki yakıt tankı 
280, su tankı ise 100 litre kapasiteli. 
www.karina.com.tr


