YENİ TEKNELER

Prestige 420
420’yle ilgili kulağımıza gelen
yorumlardan en açıklayıcı olanı
“Hangi kamara master?” sorusuydu.
Bu soru 420’nin en çekici
noktalarından birinin altını çiziyor;
kamaralar birbirleriyle aynı
kalitedeler, kimse ikinci sınıf
vatandaş muamelesi görmüyor.
Prestige salondan vasattaki
kamaraya ayrı giriş konseptinin
öncülerinden olmasına karşın, bu
boy bir teknede bunu
başarabileceklerinden kuşku
duyanlar vardı. İkinci bir merdiven
salondan biraz alan çalsa da, bunun
karşılığında birbirinden tamamen
ayrı, aralarında banyoların
bulunduğu iki kamara sunuyor.
Vasattaki kamaraya yeterli tavan

yüksekliği sağlamak üzere mutfağın
karşısında yer alan yemek masası iki
basamak yukarıya yerleştirilmiş,
dolayısıyla salona tepeden bakıyor.
Buna karşın konuklar harika
manzaranın keyfini çıkarabiliyor.
420 bu boy bir teknede
gördüğümüz en büyük yüzme
platformuna sahip, büyük bot ve
deniz malzemelerine sahip su
sporları meraklıları için ideal.
Flybridge’e çıkan son derece sağlam
merdivenin haricinde, geniş yan
güvertelere ve parampet yerine miniküpeştelere sahip 420, üzerinde
hareket etmek için son derece
güvenli bir tekne. Bu da yatçılığa yeni
adım atanlar için önemli bir özellik.
Teorik olarak D6-370hp IPS500

Tüm ene oturan master
kamaranın kendine ait
özel banyosu bulunuyor.

makineler yerine D4-300hp
IPS400’le donatıldığında teknenin
hızı 33 knot’tan 30 knot’a düşecektir.
Ancak daha ufak olan D4’ler daha
kısa ve hafif olacaklarından aradaki
fark bu kadar olmayabilir ve makine
dairesinde yer açılır.
İletişim: karina.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boy 12,64m (41ft 5in)
En 3,97m (13ft 0in)
Makineler Çift 370hp Volvo IPS500
Maksimum hız 33 knot
Başlangıç fiyatı 335 bin 900 Euro
(çift 300hp Volvo IPS400)

MasterCraft X20
45 yıldır su kayağı ve
wakeboard’a yönelik tekne
üreten ve sektörde önemli bir
yere sahip Amerikan tersane
MasterCraft’ın yeni modeli
X20 diğer modellerle
aynı özellikler taşısa da
suya yakın dizaynı,
zıplama ve slalom için
çıkardığı dalga boyuyla
sahibine ideal bir seyir
sunuyor. Sabit yüzme platformu
bulunan modelin kıç tarafında
güneşlenme alanı, havuzluk ve ön
güvertedeyse toplam 12 kişi
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kapasiteli oturma grubu yer alıyor.
Güneşlenme alanı ve oturma
gruplarının altında çok sayıda
depolama alanı bulunuyor. 320hp
Ilmor V8 makineyle donatılan X20
tam yolda fabrika verilerine göre
45-50 knot arası bir hıza ulaşıyor.
İletişim: adtmarine.com

TEKNİK ÖZELLİKLER
Boy: 6,10m (20ft)
En: 2,49m (8ft 16in)
Makineler: 320hp Ilmor 5.7L
Maksimum hız: 45–50 knot
Başlangıç fiyatı: 125 bin Dolar

