
FAIRLINE 
SQUADRON 53

Yumuşak kavisleri, titizlikle verniklenmiş ahşapları ve 
bolca özel sipariş opsiyonuyla tekneden kalite akıyor. 
Seyir deneyimi de en az o kadar özel.

68 EYLÜL 2017



FotoğraF: Fairline

EYLÜL 2017 69

BOAT TEST  



Squadron 53’ün salonuna adım 
attığınızda sizi çarpan ilk detay 
teknenin kokusu olacaktır. 
Teknenin içerisi kalite kokuyor; 
deri ve ahşabın kokusu bir 
Bentley galerisinde olduğunuz 

hissini uyandırıyor. Bununla birlikte, modelin 
işçiliğinin de Fairline’a yakışır bir şekilde 
yapıldığını görüyoruz.

Fairline’ın önceki yönetiminin son 
dönemlerinde sanki biraz kolaya kaçılıyordu. 
Ancak 53’te durum farklı: Titizlikle 
verniklenmiş ahşaplar, çeşitli ve zengin 
dokular tekneyi son derece özel kılıyor.

Aşağıdaki dümenin gerisinde yer alan büfe 
bu yeni yaklaşımı iyi özetliyor. Göz alıcı cilası 
tasarımıyla destekleniyor. Modern bir 
görüntü yakalamak amacıyla sert açılara yer 
vermenin cazibesi bir yana bırakılarak 
yuvarlak hatlar ve yalpalıklar tercih edilmiş. 
Ön panelde deri kaplama ve krom detaylar 
kullanılmış; bu detaylar dümen bölümündeki 
yumuşak plastikler, elmas şeklindeki kapitone 
derilerle biraraya gelince ortaya şık bir 
görüntü çıkıyor.

Aynı şey kamaralar için de geçerli; master 
kamaranın dekorasyonu incelikle yapılmış, 
deriden örme yatak başlığı, ağır mermer 
yüzeyler, duş teknesindeki desenli ve dokulu 
mermer parça gibi normalde dikkat 

çekmeyen bölümlerdeki detaylar göz alıcı.
Bu kamaranın yerleşimi (hatta alt katın 

tamamı) Targa 53 Sportcruiser ile aynı olsa da 
önemli bir gelişme söz konusu: O da tavan 
yüksekliği. Squadron’da yatağın ayak 
ucundaki tavan yüksekliği 1,92m, her iki 
yanında ise 1,86m. Bu konuda Targa’dan çok 
daha iyi olsa da, Sunseeker Manhattan 52 ya 
da Absolute 52 Fly gibi kendinden çok daha 
büyük gözüken tekneler kadar iyi değil. Diğer 
yandan, bu teknelerin hiçbiri Squadron kadar 
güzel görünmüyor. Squadron 53 çok yüksek 
bir tekne olmadığı için dış hatları 
diğerlerinden çok daha göz alıcı, Alberto 
Mancini de yükseklik algısını düşürmek için 
akıllı çözümler üretmiş. Ön cam ve koyu renk 
flybridge kalıbının birbiriyle bütünleşme şekli 
harika; iki koyu renk şeridin geriye doğru 
kavis yaparak ön cam bölümünü arkadaki 
radar bölümüne bağlaması da kayda değer.

53’ün tasarım siparişi verildiğinde salon 
pencerelerinin silueti öncelikli unsurlardan 
biri olmuş ve üretim aşamasında orijinal 
tasarıma sadık kalınmış. Üç GRP parça klasik 
Squadron modellerine gönderme yapıyor. Bu 
üç parça ve salon penceresinin ön kısmında 
kasaradan gelen parça her iki yandaki 
kesintisiz pencereleri bölen yegane detaylar. 
Koyu renk camlara rağmen bunun içeride 
yarattığı etki inanılmaz.

Lake mobilyaları ve yumuşak 
kapitone derileriyle salon 

kaliteli bir hava sunuyor.

Mutfak aşağıya 
yerleştirildiğinde 

boyutları oldukça iyi.

Banyolarda bile 
mermer ve parlak 

vernikli ahşap 
kullanılmış.
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Master kamara Targa’dan 
daha yüksek bir tavana ve 

çekici bir dekorasyona sahip.

Tekne kolay abranıyor ve dümenciyi tatmin edecek kadar 
hızlı tepki veriyor, özellikle de üst dümende dönüşlerde 
dümenciyi eğlendirmeye yetecek kadar yatıyor.

SEÇENEK BOLLUĞU
Test teknemizin mutfağı aşağıdaydı, burada 
master kamara da dahil olmak üzere üç 
kamara için alan bulunuyor. Banyoya direkt 
geçişi olan baş taraftaki VIP kamara, 
banyosunu iskele taraftaki çift yataklı 
kamarayla paylaşıyor. Kamaradaki iki yatak 
biraz dar olsa da yeterince uzun boya ve 
saklama alanına sahipler.

Bu, 53’ün sunduğu bir dizi farklı yerleşim 
seçeneğinden yalnızca biri. Üretim sürecini 
mümkün olduğunca sorunsuz kılmak ve 
müşterilerin olası taleplerine cevap vermek 
üzere Fairline genelde talep edilen farklı 
yerleşimlere önceden hazırlanmış. Mutfak 
güverte katında başta ya da kıçta yer 
alabiliyor; yemek masasının karşısındaki 
büfenin yerine, daha fazla oturma alanı 
sunmak üzere bir kanepe yerleştirilebiliyor. 
Mutfak güverte katına taşındığında aşağıda 
dört kamara için yer kalıyor, opsiyonel 
mürettebat kamarası tercih edildiğinde 
teknede dokuz kişinin kalması mümkün 
oluyor. Ancak mürettebat yatağında 
geceleyenler sabah çok dinç kalkamayabilirler.

Mutfak aşağıya yerleştirildiğinde sancağa 
günlük kullanım için bir banyo koyulabiliyor, 
böylece VIP kamara ve çift yataklı kamaranın 
banyoyu paylaşmasına gerek kalmıyor. Ancak 
bu düzenleme mutfak alanından biraz çalıyor.

Bolca yerleşim alternatifinin yanı sıra 
Fairline’ın kapsamlı döşeme paketi de 
müşterinin tercihine göre farklı kumaşlar, 
ahşaplar, renkler ve işçilik seçimi sunuyor. 

Hangi yerleşimin daha uygun olacağı 
teknenin ne amaçla kullanılacağına göre 
farklılık gösterecektir. Test teknemizdeki, 
mutfağın aşağıda yer aldığı daha geleneksel 
yerleşimden çok hoşlanmayacağımızı 
düşünüyorduk ama sonrasında bunun 
kalabalık bir grubu ağırlarken mutfaktaki 
dağınıklığı gizleyerek, geniş salonu 
sosyalleşmek üzere boş bırakması hoşumuza 
gitti.

MAKINE VE DONANIM
Fairline makine dairesinde de bolca seçenek 
sunuyor; 675hp veya 725hp gücünde Volvo 
Penta D11’ler, ya da her biri 850hp’lik 
Caterpillar C12.9 makineler tercih 
edilebiliyor. Hepsi şaft tahrikli olduğundan 
pod arayan tekne sahiplerinin alternatif 
teknelere bakması gerekecek.

Açıkçası tüm seyir donanımı, yakıt, su ve 
ekstralarla donatılan 53’ün 675’leri 
zorlayacağını düşünüyoruz. Test teknemiz 
725’lerle donatılmıştı ve yüzde 75 yakıt, yüzde 
100 su, dolu atık su tankları, jiroskop ve 
yüzme platformunda da bir Williams 325 
vardı.

Bu yüke rağmen 33 knot’ın hemen altında 
bir azami sürat yakaladık; bu sürat tersanenin 
verdiği tahmini hızın biraz üzerindeydi. 
Fairline, CAT’lerin 34 knot’ın hemen altında 
bir sürat sağlayacağını belirtiyor; bu makine 
seçeneği muhtemelen CAT’in bazı pazarlarda 
Volvo’dan daha iyi yedek parça servis vermesi 
sebebiyle tercih edilmiş.

Master kamaradaki renk ve 
malzeme varyasyonu 

etkileyici.

Çift yataklı kamara 
yetişkinlere rahatlıkla ev 
sahipliği yapıyor.
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YAKIN PLAN
KALİTELİ DETAYLAR
Master kamaranın 
şifonyerinin ufacık bir 
bölümünde bile hoş 
detaylar var. 
Malzemesi, ahşap 
ustalığı ve tok 
görüntüsünün yanı 
sıra çekmecelerin 
yavaşça kapanması 
bile tatmin edici.

KIÇ OTURMA 
GRUBU
Sunseeker’da olduğu 
gibi bir mangal ya da 
şık bir duş olmasa da, 
arkalığı yatırılan 
oturma grubu yüzme 
platformu açıldığında 
dinlenmek için güzel 
bir bölüm.

IŞIKLI YOL
Rakiplerin üzerinde 
durmadığı bir detay: 
LED şeritlerle 
aydınlatılan 
flybridge 
basamakları sizi üst 
güverteye 
yönlendiriyor. Bu 
hoş özellik 
Fairline’ın detaylara 
verdiği önemin bir 
göstergesi.

MAKİNE DAİRESİ
Bu teknenin sahibi her bir makinenin 
üzerindeki alanda özel üretilmiş raflar sipariş 
etmiş. İyi bir fikir olsa da günlük servis 
kontrolleri yapılırken engel oluşturuyor. 
Bunlar olmadığında bu alan gayet iyi ve 
düzenli yerleştirilmiş. Ancak büyük CAT’lerle 
donatıldığında alan biraz sıkışık olabilir.

Deriden örme yatak başlığı 
master kamaraya görsel bir 
derinlik katıyor.

VIP kamaranın yatakları 
manuel olarak birleştirilerek 
çift kişilik yatağa dönüşüyor.

Squadron’un 
alametifarikası 

çıkıntılar 53’te de 
görülüyor.

725’ler güçlü makineler ve bu güce ulaşmaları 
biraz zaman alıyor. 2,000rpm’i geçtiğinizde 53 
süratle ilerliyor. Bu devirlerde gaz kollarına hızla 
tepki veriyor ve koşullara göre sürat kolaylıkla 
ayarlanabiliyor. Testimizde deniz sakin olmasına 
karşın 53’ün daha dalgalı denizde nasıl tepki 
vereceğini görmemizi sağlayacak kadar 
dalgalıydı. Gövde güvenli ve dengeli, çarpmaları 
iyi absorbe ediyor. 

Buna karşın sert havada manuel olarak dümen 
tutmak istiyorsanız, tekne yeterince çevik 
olduğunu da kanıtlıyor. Dar dairelerde sürati 
oldukça düşüyor ve 2,000rpm eşiğini tekrar 
yakalaması biraz zaman alıyor. Ancak bu 
gözlemimizi daha çok fotoğraf çekimi sırasında 
yaptığımızı belirtmeliyiz, 50ft flybridge 
teknesiyle daireler çizen tekne sahibi pek yoktur.

Tekne kolay abranıyor ve dümenciyi tatmin 
edecek kadar hızlı tepki veriyor, özellikle de üst 
dümende dönüşlerde dümenciyi eğlendirmeye 
yetecek kadar yatıyor. Bu teknede iki dümen 
koltuğu ve sancakta bir güneşlenme minderi 
vardı, ancak arzu edilirse güneşlenme minderi 
bir şezlong boyutuna indirilerek üçüncü bir 
dümen koltuğu ekleme imkânı sunuluyor. 
Gösterge paneli hoş ve kolay görülüyor ancak 
destekli dümen koltuklarında biraz daha 
ayarlama yapılarak kumandalara daha da 
yaklaştırılabilseler iyi olurdu.

Yukarıda ön cam ya da bir rüzgâr kesici bile 
yok, Fairline bunun eklenmesi gerektiğini itiraf 
ediyor. Herhangi bir koruma olmadığından 
yukarıda dümen tutmak bir süre sonra yorucu 
olacaktır. Flybridge’de bar standart, ancak ızgara 

ve buz yapıcısı opsiyonel. Eğer mutfağın aşağıya 
yerleştirilmesini tercih ediyorsanız mutlaka 
tercih edilmesi gereken bir seçenek.

Squadron 53’ü ilk kez gördüğümüz Düsseldorf 
Fuarı’ndan bu yana Fairline ileriye doğru görüşü 
geliştirmek üzere dümen koltuğunu 100mm 
kadar alçaltmış, bu da işe yaramış. Başüstündeki 
masanın katlanıyor olması da iyi, çünkü açık 
durumdayken görüşü engelleyebiliyor. Tekneyi 
aşağıdaki dümenden kullanırken en rahat seyri 
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 Ufak mürettebat kamarasına 
havuzluk oturma grubundan 

geçiliyor. Burayı depo olarak da 
kullanmak mümkün.

TAM BOY 16.92m (55ft 6in)

EN 4.52m 
(14ft 10in)

YAKIT KAPASİTESİ 
2,412 litre (530 imp gal)

SU KAPASİTESİ 
550 litre (120 imp gal)

SU ÇEKİMİ 
1.2m (3ft 11in)

RCD KATEGORİSİ 
B, 16 kişilik

TASARIMCILAR  
Fairline Yachts & Alberto 
Mancini

DEPLASMAN 
21 ton (yüksüz)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bu, en rahat mürettebat 
kamarası olmasa da en azından 
kendi tuvalet ve lavabosu var.

Makine dairesindeki jeneratör,  
master kamarada uyuyanları 
rahatsız etmeyecektir.

Dört kamara tercih edildiğinde 
mutfak güverte katına çıkıyor ve 
yerini ranzalı kamara alıyor.

76 EYLÜL 2017



 Başüstündeki oturma grubu 
hoşumuza gitti. Yükseltilir masa 

ve güneş tentesi burayı dinlenmek için 
kullanışlı bir bölüm haline getiriyor.

 Hoş dümen panelindeki koltukların ayarlanması ve rüzgârı 
kesecek bir önlem alınması faydalı olur.

Absolute 52 Fly 
Fikir ayrılığı yaratan 
görüntüsü ve yalnızca IPS ile 
sunuluyor olmasına rağmen 
güzel inşa edilmiş, geniş bir 
tekne.

trim tab’leri yarım indirilmiş durumdayken 
yapıyor. Kıçta Williams bot yokken bu kadar 
trime ihtiyaç olmayacaktır, ancak çoğu tekne 
sahibinin bu ağır bot için kontra ayarı 
yapması gerekir.

Fairline yetkilileri ileride üretilecek 
modellerde pencere tirizlerinin genişliğini 
düşürecek bir çözüm bulduklarını söylüyor. 
Bu çözüme gerçekten ihtiyaç var çünkü 
mevcut haliyle tirizler epey kör nokta 
yaratıyorlar. Hoş bir detay da tavandaki 
pencere. Açılmıyor olsa da dümen 
bölümünün ve aşağıdaki mutfağın doğal 
aydınlatmasına katkı sağlıyor.

KARAR
Bu tekneyle ilgili iki şey akılda kalıyor. 
Birincisi 53’ün müşterilerine sunduğu 
seçeneklerin bolluğu ve ihtiyaca göre yerleşim 
seçeneği sunması. İkincisiyse markanın 
alametifarikası olan, kalite ve detaylara 
gösterilen titizliğinin bu teknede de kendini 
göstermesi. Fairline (henüz) Fransız ve Alman 
rakipleri, hatta Sunseeker ve Princess ile 
üretim hacmi açısından yarışamayacağının 
farkında olduğundan az sayıda ama kaliteli 
tekneler üretiyor. Tekneyi gördüğünüzde ne 
demek istediğimizi anlayacaksınız. MBY
İletişim: karina.com.tr

DÜMEN ALANI

RAKİPLER

Sunseeker Manhattan 52 
İçerisi oldukça ferah 
görünüyor ve şaftlar ya da 
IPS ile sunuluyor.

Fairline Squadron 53’te sahibinin ihtiyaçlarına göre 
birçok farklı seçenek sunulurken; kalite ve detaylara 
gösterilen titizlikten ödün verilmemiş.

PERFORMANS
TEST MAKİNELERİ Çift Volvo Penta D11 725.
725hp @ 2,500rpm. 6-silindir, 10.8-litre dizeller

VERİLER EKO     HIZLI  MAKS
RPM 800 1,300 1,500 1,700 1,900 2,100 2,300 2,500
Sürat 8.1 11.1 13.2 17.2 22.0 26.3 29.5 32.9
LPH 18 77 112 141 173 199 240 285
GPH 4.0 16.9 24.6 31.0 38.1 43.8 52.8 62.7
MPG 2.05 0.66 0.54 0.55 0.58 0.60 0.56 0.52
Menzil 867 278 227 235 245 255 237 223

SES SEVİYELERİ DB(A)
Dümen 58 64 66 67 71 72 74 78
Salon 61 66 66 69 69 71 74 75
Havuzluk72 77 79 79 82 84 86 87

Sürat birimi knot. Galon/Saat ve Mil/Galon değerleri İngiliz galonu 
üzerinden. Menzil deniz mili ve %20 rezervle. Hesaplanan değerler 
teknedeki yakıt göstergelerinden alınmış verileridir, sizin 
değerleriniz oldukça büyük farklılık gösterebilir. Deneme seyrinde 
yüzde 75yakıt, yüzde 100 su, 4 mürettebat, yüzme platformunda 
bot ve can salı teknede, 15ºC hava sıcaklığı, 1 Bofor rüzgâr ve 
çoğunlukla dalgasız deniz. 

 Alt dümende bu 
bardak yuvaları 

dışında ıvır zıvırın 
koyulabileceği bir 
bölme yok.

 Analog ve dijital 
göstergeler 

sayesinde makineyi 
kontrol etmek için panele 
göz atmanız yeterli.

 Dümencinin göz 
hizasında çekici 

malzemeler var, bu da 
kaliteli detaylardan 
biri.

FİYATLAR VE OPSİYONLAR
Başlangıç fiyatı 782.300 Pound
Test teknesinin fiyatı 793.100 Pound
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