YENİTEKNELER
Çizim masalarından suya... Heyecan verici yeni modeller

Kadir Pirasoğlu kadir@motorboatdergi.com

Linssen Grand Sturdy 52.9
Grand Sturdy 53ft bir tekne için bile
alışılmadık genişlikte. Bunu yaşam
alanlarını üç farklı kata yayan sıra dışı
yerleşimine bağlıyoruz. İki makinenin
ana salon zeminin altına sığacak
kadar ufak olması da buna katkı
sağlıyor. Asıl bonus ise kapalı dümen
köşkü.
Yarım kat aşağıdaki ana salon bir
tarafında mutfak ve kıç kamaraya,
diğer tarafındaysa misafir
kamaralarına inen basamaklarıyla
daha geniş ancak sıcak bir mekan.
Hem kıçtaki master süit hem de

baştaki VIP süit bu boy bir tekneden
beklenilenden daha büyük, bolca
saklama ve zemin alanına sahipler.
Yerden ısıtma, çift camlı

pencereler ve kat kat ses izolasyonu
sayesinde bu, tüm yıl boyunca
kullanılabilecek, konforlu ve sessiz
bir tekne. Sacdan imal edildiğinden

Yaşam alanları
üç ayrı kata
yerleştirilmiş olsa
da sosyalleşmeye
uygun bir tekne.

en süratli tekne olduğu
söylenemezse de, A RCD kategorisi
sayesinde 2300 litrelik
tanklarından az yakıt sarfiyatıyla
uzun seyirlere çıkabilecek
durumda.
İletişim: gena-yacht.com

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boy 16.3m (53ft 6in)
En 5.13m (16ft 10in)
Makineler Çift 180hp Volvo D4
Maksimum hız 10 knot Başlangıç
fiyatı 1 milyon 290 bin Euro

Fairline
Targa 38 Shadow S
Fairline, Targa serisinin yeni modeli
38 Shadow S’in dünya prömiyerini
ocak ayında Londra Boat Show’da
yaptı. 38 modelinin tasarım
detaylarını üzerinde barındıran
model grafit renkli hard-top ve gövde
rengi, reflektif gümüş camlar ve
karbon fiber detaylar katılmış
titanyum gövde rengi seçenekleriyle
dikkat çekiyor. Firma, teknenin ferah
yaşam alanları sunacağı konusunda
iddialı. Master kamara başta olmak
üzere iki veya üç kamara seçeneğiyle
sunulan teknenin havuzluğunda L
şeklinde oturma grubu ve yemek
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masası, ön güvertesindeyse
güneşlenme alanı ve kıç tarafta su
seviyesinin altına inebilen hidrolik
yüzme platformu bulunuyor. Çift
400hp Volvo Penta D6 makineyle
donatılan tekne fabrika verilerine
göre 42 knot hıza ulaşıyor.
İletişim: karina.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boy: 12.13m (39ft 10in) En: 3.64m
(11ft 1in) Makine: Çift 400hp Volvo
Penta D6-400 Maksimum Hız: 42
knot Başlangıç fiyatı: 299 bin 500
Pound

