BOAT TEST

FAIRLINE
TARGA 63 GTO
Yaklaşık bir yıl önce bu tekne kağıt üzerindeki çizgiden ibaretti.
Cannes’daki dünya lansmanı öncesinde bir deneme seyri için
güvertesine ayak basan ilk dergi biz oluyoruz.

Fotoğraflar: Richard Langdon
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Sunroof üzerindeki özel
bir film güneş ısısını
yüzde 50 azaltıyor.

İkili bar özellikle
kuzinesi altta
olan teknelerde
çok kullanışlı.

Çift geçiş yüzme
platformundan
havuzluğa girişi
sağlıyor.

Bir yıl önce 63, Mancini’nin kaleminden çıkmış
kaba çizgilerden oluşan bir taslaktan fazlası
değildi. Şimdi yakıt pompalarının arasında
durup gerçeğine bakıyoruz.
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017 Cannes Yachting Festival öncesinde bir
pazartesi günü Cannes’ın 5 mil batısındaki Port
de la Napoule’deyiz. Sabah güneşi rüzgârın
dalgalandırmadığı suya bir cıva parlaklığı veriyor
ve gökteki bulut kümeleri tual üstüne fırçayla
konulmuş gibi görünüyor.
Yakıt iskelesine yürüyor ve Fairline Targa 63 GTO’yla
karşılaşıyoruz. Neredeyse tam bir yıl önce Fairline bu yılın
fuarına yetişmek üzere Alberto Mancini ve Vripack ile birlikte
çalışarak 65ft bir Targa üreteceğini duyurmuştu. O dönemde
Targa 63, Mancini’nin kaleminden çıkmış basit bir
karalamadan ibaretti. Şimdiyse yakıt pompalarının arasında
durmuş metal, cam ve GRP’den oluşan gerçeğe bakıyoruz. 12
aylık hummalı çalışma Targa serisinin sancak gemisini ve yeni
Fairline tarafından sıfırdan tasarlanan ilk tekneyi meydana
getirmiş.
Genellikle ilk tasarımın verdiği sözler kağıt üzerinden
üretime uzanan süreçte yok olur, ancak Targa’da durum böyle
değil. Tekne orijinal taslağın ve 3D çizimlerin eğimli üst
hatlarını taşıyor ve dev kemerli salon camlarının kesintisiz
akışı sadece Fairline ikonu mızrakla bölünüyor.
Havuzluk çıkıntısı gözlerin üstbinanın inişli eğimine çeken
sert bir kesimle kısaltılmış. Güneşin cam ve paslanmaz
detaylarda yansımalarıyla kanalda dönüşler yaparken tekne
müthiş görünüyor. Tekneye daha yakından baktıkça daha fazla
detay dikkat çekiyor.
Üstbina boyunca uzanan punteller rahatsız edici bir
uyumsuzluğu önlemek için tekne çizgilerini izliyor ve gövde
camındaki kırılmanın hemen altında aydınlatılmış bir Fairline
amblemini de içeren paslanmaz bir şerit bulunuyor. Bu şerit
çok küçük bir detay olsa da tekneye gece karanlığında hoş
görünen bir imza kazandırıyor.
Böyle bir tekne için görünümün önemli olduğuna şüphe
yok. Diğer yandan, mühendislik kusursuz olmadığı sürece
görünümün pek bir anlamı kalmıyor. 63’te rafine ve huzur
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Baş güverte masası
serdümenin görüşüne engel
olmaması için katlanarak
kaldırılıyor.

verici bir gezi makinesi yaratmak için gürültü, titreşim ve
sertliği kontrol altına almak için özen gösterilmiş.
Bu konuda, opsiyonel konfor paketinin bir parçası olarak
çift 1150hp Caterpillar C18 makine gövde üzerinden yayılan
titreşimleri en aza indirmek için 37mm harekete izin veren
esnek takozlar üzerine bağlanmış. Düz şaftlar da aynı nedenle
esnek bağlantılar üzerinden geçirilmiş.
Vripack gibi bir inşa mühendisliği devi; tek başına
olduklarında alakasız görünen, ancak biraraya geldiklerinde
önemli bir fark yaratabilen sayısız mühendislik detayını
projeye aktarmış. 24mm perdelerde mekanik sistemlerin
gürültüsünü en aza indirmek için akustik polimer tabakalar
kullanılmış. Kamaralardaki kirli havanın temizlenmesi ve
soğutması için kullanılan 110 bin BTU
kapasiteli klima sistemi havayı tekne
TEKNİK ÖZELLİKLER
dışından alıyor ve banyolardaki fanlarla
dışarı atıyor.
Tam boy 19.96m (65ft 4in)
Gövde ise çift çeneli formuyla hem
En 5.23m (17ft 2in)
sudaki hareketlerde sesi en aza indiriyor,
Makineler Çift CAT 1150hp/MAN 1200hp
hem de serpintiyi minimuma çekiyor. Su
Deneme seyrinde maksimum hız 31kt
hattına yakın bölgede çene formunun eni
Başlangıç fiyatı 1 milyon 405 bin 700
başa doğru azalıyor ve gövdenin daha
Pound
yukarılarında baş tarafta genişken kıça
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doğru daralan, daha belirgin bir serpinti yumrusu kullanılıyor.
Bu yumru büyük denizlerde serpintiyi gövdeden
uzaklaştırmak için tasarlanmış. Daha alttaki çeneyse daha
küçük dalgalarla baş edebiliyor. Fairline’a göre suyun gövde
üzerindeki akışı daha yumuşak bir hareketle gerçekleştiğinden
su akışındaki karışıklık önleniyor.
Deneme seyrinde karşılaştığımız süt liman koşullar bu
tasarımın ne kadar etkili olduğunu görebilmemiz için uygun
şartları sağlamıyor, ancak 63 GTO’nun sessiz ve sakin bir
tekne olduğuna şüphe yok. Tasarım ekibinin hedefi ses
seviyelerini 75dB(A) altında tutmak olmuş ve bunda başarılı
olmuşlar. Yüksek süratlerde bile, salonda sesimizi
yükseltmeden konuşabiliyor ve suda çok zaman geçirmemiş
olsak da, teknenin yetenekli bir uzun yol arkadaşı olacağı
kesinlikle görülebiliyor.
25kt civarında tekne çok rahat hareket ediyor. Makineler
2000rpm ile arka planda kalıyor ve 5000lt yakıt kapasitesi
sayesinde menzil 350 milin üzerinde. Deplasman süratlerine
inildiğinde 1,1mpg tüketim ile menzil yüzde 20 yakıt
rezerviyle yaklaşık 1000 mile yükseliyor. Testte 31kt
maksimum süratte bile 0,31mpg tüketim 275 mil menzil
sağlıyor. Doğal olarak, bu süratte tüketimin saatte 450lt
olduğunu hatırlatmakta yarar var.
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Açılı masa ayakları sehpa
konumundayken bacak
mesafelerini artırıyor.
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Kapılar bir tuşa
dokunulduğunda
güverte altına
iniyor.

Peki saatte 31 knot, böyle rahat çizgilere sahip bir spor gezi
teknesi için yeterli midir? Bu ilginç bir soru, çünkü aslında
yanıt muhtemelen hayır. Daha büyük 1200hp MAN V8’lerle
bile bildirilen maksimum sürat 32kt, ki bu çok dikkat çekici
bir performans değeri sayılmaz. Ancak gerçekte, gelenekçiler
hoşlanmasa da tekneler genel olarak yavaşlıyor ve bol
miktarda yakıt tüketerek 40kt süratte koşuşturmanın yerini
20’lerin ortalarında veya deplasman süratlerinde konforla

63’te üç kamara var,
dördüncü kamaraysa
opsiyonlar arasında.
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seyir yapma arzusu alıyor. Dengeleyicilerin büyük
makinelerden daha çok tercih edilen bir opsiyon haline
gelmesi de bu yüzden olsa gerek.
Deneme seyrinde, yüzde 75 yakıt, yüzde 50 su, teknede bir
Seakeeper 16 ve Williams 325 ile 63’ün performansı
mükemmel yeterlilikte görülüyor. Harika hafiflikte bir dümeni
olan model dönüşlerde oldukça atik, ancak alabanda açıları
dar ve eni çok geniş. Bu nedenle dönüş dairesi de oldukça
büyük. Mühendislerin pervanelerle oynamak veya dümen
sistemini geliştirmek için tekneyle biraz daha vakit geçirmeleri
gerekiyor. Gelecek teknelerin daha hafif, hızlı ve çevik olması
beklenebilir. Ancak Fairline konfor ve kalitenin çıplak
performans ve kontrolden daha öncelikli olduğunun altını
yeniden çiziyor.
Targa 63 siparişe özel üretilen bir tekne olmamasına
rağmen, pek çok yerleşim planı seçeneği sunuyor.
Seçenekler kıçaynada başlıyor, burada bir bot garajı ve
mürettebat kamarası veya garajsız iki kişilik mürettebat
kamarası seçilebiliyor.
Ana güvertede, genişletilmiş havuzluk veya salon
seçebiliyorsunuz. Salon seçeneğinde barın havuzluğa
baktığı kuzine kıç tarafta yer alıyor. Altı farklı kuzine
konumu seçeneği var ve ana güvertede yer alacağı bir
seçeneği tercih ettiğinizde opsiyonel dördüncü kamara
için yer bulunabiliyor.
Amerika yolcusu olan bir numaralı gövde,
genişletilmiş havuzluk ve yukarıda-kuzine yerleşimine
sahip. Güverte altındaysa üç kamara ve günlük WC
bulunuyor. Aşağıdaki koridor bölümü boşa harcanmış
gibi görünüyor, ancak ilave WC sayesinde tuvaleti
kullanmak için ıslak mayo ile kamaranızı boydan boya
adımlamak zorunda kalmıyorsunuz.
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*%40 enerji tasarrufu

Sessiz çalışma

12/24V DC & 220V AC

*7/24 çalışan buzdolaplarına göre %40’a varan enerji tasarrufu sağlar. Detaylı bilgi ve güvenli online alışveriş için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.eastmarine.com.tr
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Mancini’nin parmak
izleri 63’ün profilinin
her yerinde. Özellikle
bu açıyı seviyoruz.

Çift çene serpintiyi
güverteden uzak
tutuyor ve gürültüyü
azaltıyor.

Master kamara
Ana güverte çok geniş;
banyosu.
fiziksel boyutları zaten büyük,
ayrıca yukarıdaki iki dev cam
panel, geniş yan camlar ve
sancağa doğru kayıp güverte
içine inen havuzluk kapılarıyla
GTO’ya “Open” demek yanlış
olmaz. Bir opsiyon olarak
salon camları da güverte içine
inebiliyor, ancak standart
olarak sunulan yerden-tavana tasarım o kadar çarpıcı ki
kayma mekanizmasının ilave ağırlığı ve karmaşıklığına
değmeyeceğini düşünüyoruz.
Özet testimizin kısıtlı süre ve sakin koşulları Targa 63 GTO
hakkında kesin bir hükme varmamızı zorlaştırıyor. Bu
büyüklükte, kapsamda ve önemde bir tekneye alışmak bir-iki
saat alıyor. İç mekânlarda hâlâ monte edilmemiş bazı paneller
var ve güverte altında halılar henüz döşenmemiş. Ayrıca
birtakım estetik dokunuşlar da daha sonra gelecek.
Tamamlanmış bölgelerde kalite kendini gösteriyor, ancak
teknenin tamamının nasıl duracağını kestirmek ve iç
mekânların işçiliği hakkında sağlam bir kanıya varmak kolay
değil. İnkar edilemeyecek olan ise bu teknenin 12 ay önce
kağıt üzerindeki bir çizimden ibaret olması. Bu yüzden bu
sürede teknenin burada olması bile mucize sayılabilecek bir
başarı. Ayrıca 63 GTO rakiplerin bulunmadığı bir alanda yer
alıyor. Tamamlanmış bir tekne üzerinde daha fazla zaman
geçirerek ne kadar iyi olduğunu belirleyebiliriz, ancak
Fairline’ın yeniden büyük ligde yerini aldığını söylemeye
yetecek kadarına şahit olduğumuz kesin. MBY

İletişim: karina.com.tr
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Başarı tanınmayı hakeder, 45.000 deniz mili katetmek küçümsenemez. 2017-18 Volvo Ocean
Race’in resmi boya tedarikçisi AkzoNobel markası Awlgrip, çığır açan her takıma kendi benzersiz
kimliğini ortaya çıkarmasına yardım ediyor. Hızlı kuruyan, uygulaması kolay, küçük tamiratlar için
Awlcraft® SE doğa şartlarına karşı koyar, sınırsız renk ve efekt seçeneğiyle hayalini kurduğunuz
teknenize kavuşmanız için aradaki engelleri kaldırır.
awlgrip.com

facebook.com/awlgripfinishfirst

twitter.com/awlgrip

Awlgrip ve Awlcraft markaları AkzoNobel
grup şirketlerine aittir. © AkzoNobel 2017.
TEAM AKZONOBEL
TECHNICAL CLOTHING PARTNER
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