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Numarine 32 XP’ye ödül
Numarine 32 XP, Asia Boating Award
için yapılan değerlendirmede “En iyi
Explorer Tekne” seçildi.
Numarine 32 XP modelinin ilki
olan Marla, Haziran 2017’de suya
indirilmiş ve İstanbul’da lansmanı
yapılmıştı.
300 grostonun altında, 32.50
metre boyundaki yakıt cimrisi bu
model yaklaşık 350’si kapalı 250’si
açık olmak üzere toplam 605 m2

yaşam alanı sunuyor.
Singapur Yacht Show’da
gerçekleşen Asia Boating Awards
ödül töreni ONE°15 Marine’de
düzenlendi.
Asya Pazarındaki en prestijli
ödüllerin sahiplerini bulduğu bu
törende “Best Explorer Yacht”
kategorisinde Numarine 32 XP bu
ödüle layık görüldü.
karina.com.tr/numarine

Samos’a ilk sefer
20 Nisan Cuma günü Seferihisar
Sığacık’tan Yunanistan’ın Samos
Adası’na sezonun ilk seyahati
gerçekleşti ve feribot seferleri
yeniden başladı. Yolculuğa katılan
Teos Marina Genel Müdürü Faruk
Günlü, “Birbirine coğrafyasıyla,
kültürüyle ve yemekleriyle bu kadar
yakın olan iki ülke halkının biraraya
getirilmesinde katkımız olduysa ne
mutlu bize. Samos halkının dostça
karşılamasına ve hasrete son veren

TEKNENİZİN ÇOK ÖZEL OLDUĞUNU MU DÜŞÜNÜYORDUNUZ?
Bu, Quadski amfibik jetski gibi
görünüyor…
Haklısınız. Bu ürünün imalatçısı
olan Gibbs Amphibians, suda da
hareket edebilen ATV’nin fikir
babası.

kayış süratine ulaşabiliyor.
Harika! Hareketini ne sağlıyor?
Bir BMW K1300cc 4 silindirli
motosiklet motoru 140hp güç
üretiyor ve karada arka tekerleklerle,

süspansiyonu ve her noktada disk
frenleri mevcut.

suda ise özel Gibbs jet sistemiyle
hareket sağlanıyor.
Kullanımı ve fren sistemi nasıl?
Henüz kendimiz kullanmadık, ancak
bir otomobil gibi bağımsız

Peki, Gibbs Terraquad ne gibi
yenilikler sunuyor?
Quadski, bir ATV üzerine
kuruluyken, bu model daha çok
küçük bir jip stiline sahip. Ürün
fiziksel olarak daha büyük ve
kullanıcılara arka arkaya yerine
yan yana oturma şansı veriyor.
Ayrıca, güvertesinde eşya
taşımaya uygun bir bölüm var.
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Hangi amaçla kullanılıyor?
Askeri, ticari ve tarımsal olmak
üzere farklı uygulamaları var, ancak
keyifli bir özel araç veya eğlenceli
bir süperyat vasıtası olarak da
kullanılabilir. Arkasında su kayağı
yapmak bile mümkün. Ne yazık ki
küçük teknelerde bir hidrolik
platform üzerinde taşınamayacak
kadar büyük.
Farları ve seyir fenerleri var mı?
Her iki sistem de mevcut.
Çok hoş! Satın alabilir miyim?
Henüz değil. Gibbs Amphibians
amfibi teknolojisini geliştiriyor,
ancak yüksek ölçek üretime
girmiyor. Terraquad üretim öncesi
seviyede geliştirilmiş durumda, bu
nedenle fiziksel olarak hazır, ancak
izinlerini alacak ve üretimi
gerçekleştirecek bir firma bekliyor.

Quadski’den daha mı süratli?
Biraz. Karada 50mph, suda ise
45mph sürate ulaşabiliyor.
Karadan suya geçişi yalnızca beş
saniye sürüyor ve üç saniye içinde
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kavuşmaya bir kez daha şahit
olduk” dedi.
Her yaz olduğu gibi Sığacık’tan
keyifli bir feribot yolculuğuyla
Yunan Adası Samos turu
düzenleyen TURSEM TurizmSamos Star, Teos Marina ve Samos
Limanları arasında haftanın dört
günü Çarşamba, Cuma, Cumartesi
ve Pazar günleri yapılacak seferlerle
binlerce kişiyi taşıyacak.
teosmarina.com

katkılarıyla

Görünmeyen matematik

“Buzdağının görünen kısmı” deyimi aslında ilginç bir matematiksel
gerçeğin ifade edilme şeklidir. Bu matematiksel gerçekliğe gre
genellikle bir buzulun yüzde 90’ı sualtında bulunur. Geride kalan
yüzde 10’luk kısım iseTitanic gibi facialara sebep olabilir.
d-marin.com

dmarinmarinas
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