KILAVUZ

Teknik Özellikler

Sealine F 380
249.950 Euro

Sealine, 2013 yılından bu yana
Alman Hanse Group’un çatısı
altına giren diğer bir ünlü İngiliz
markası... Almanya’da üretilen
ilk modeli F 380, iç alanlarda
mobilya ve işçilik kalitesi
bakımından köklü bir İngiliz
markasından beklendiği üzere
en üst seviyede tutulmuş. 11,40
metre boyunda ve 3,77 metre

genişliğindeki F 380, Bill Dixon
imzalı. Flybridge’li motoryatın
biri ana, diğeri konuk toplam iki
kamarası bulunuyor. Başaltına
konumlandırılan ana kamara
kendi segmentindeki yatlara
göre çok daha geniş. Çift kişilik
yatağı ve bir banyosunun yanı
sıra günlük tuvaleti de mevcut.
Konuk kamarası ise sancak
tarafta ve içerisinde iki tek kişilik
yatağı bulunuyor. Ferahlığıyla

11,40 METRE
BOYUNDAKI
F 380’İN
MAKSİMUM HIZI,
EN YÜKSEK
MOTOR
SEÇENEĞİYLE
33 KNOT.

dikkat çeken salon, 1,92 metre
yüksekliğinde... Kuzine iskele
tarafta ve sadece üç basamakla
inildiği için salonun bir parçası
gibi tasarlanmış. Böylece mutfakta
vakit geçirirken sosyal ortamdan
da kopmuyorsunuz. 260 beygirlik
iki adet Volvo Penta dizel motor
bulunan motoryatın en yüksek
hızı 30 knot. İki adet 330 beygir
motor tercih edilirse bu hız
33 knot’a çıkıyor.
t
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Tam boy 11,40 m
Su hattı boyu 4,85 m
Genişlik 3,77 m
Su çekimi 0,95 m
Ağırlık 9.800 kg
Motor 2x260 bg Volvo Penta
Seyir hızı 26 knot
En yüksek hız 33 knot
Yakıt kapasitesi 901 lt
Temiz su kapasitesi 315 lt
İletişim www.triodeniz.com

Fairline Targa 48 Open
410.000 Sterlin

Dayanıklı olduğu kadar zarif tekneler üreten Fairline’ın Targa serisindeki
48 Open, denizle bütünleşen Akdenizli bir ruha sahip. Açık alanlardan
ve gün ışığından olabildiğince faydalanılan tasarımıyla öne çıkan 48
Open, 15,46 metre uzunluğunda ve 4,33 metre genişliğinde... Üstü
tamamen açık ve geniş güneşlenme minderlerinin yerleştirildiği
havuzluk, su altına indirilebilen hidrolik yüzme platformuyla
bir plaja dönüşüyor. Teknenin başka bir özelliği de
güneşlenme minderlerinin altındaki garaj alanı. Buraya
Williams 285 TJ model bir tender sığabiliyor.
Tüm bunların yanı sıra elektrikli sunroof’u
sayesinde tekneyi ister üstü kapalı ister
açık kullanabiliyorsunuz. İki kamaralı
tekne, geniş ailelerin tercih edebileceği
düşünülerek salonun yerine üçüncü
bir kamara seçeneğiyle de sunuluyor.
Kıç tarafa yerleştirilen ana kamara
ise, teknenin en geniş yerinden
yararlanıyor. Ayrıca salondaki kanepe de
yatağa dönüştürülebiliyor.
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www.yachtturkiye.com
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Teknik Özellikler

Tam boy 15,46 m
Genişlik 4,33 m
Su çekimi 1,18 m
Ağırlık 13,500 kg
Motor 2x435 bg Volvo Penta
Seyir hızı 26 knot
En yüksek seyir 32 knot
Yakıt kapasitesi 1350 lt
Temiz su kapasitesi 440 lt
İletişim www.karina.com.tr

