YENİ TEKNELER

Overblue 52
Bu garip görünüşlü tekne kimilerince
alay konusu yapılmış olsa da
satışlarına istikrarlı bir şekilde devam
ediyor. Geçen sene Cannes’da lanse
edilen 58’den sonra seriye bir de 52
katıldı. Modüler inşası ve basit
dikdörtgen formu sayesinde iç
tasarımı farklı yerleşim seçeneklerine
olanak sağlıyor. Tüm yaşam alanları
aynı seviyede ve gerideki açık plan
salon, yemek bölümü ve mutfak
bölümünün yanı sıra ileride üç ya da
dört kamara seçeneği sunuluyor.
Düsseldorf fuarındaki tekne üç
kamaralıydı, master kamarası başta
yer alıyordu.
Master kamara, bir tekne
kamarasından ziyade başkanlık
suitini andıran 58’inki kadar baş
döndürücü olmasa da, açık bir terası
bulunan kamaranızda deniz
manzarasına karşı uyanmak son
derece özel bir deneyim.
Birkaç sene önce test ettiğimiz
orijinal 44’ün aksine 52’nin
flybridge’inde ortaya yerleştirilmiş

düzgün bir dümen ve bir çift 300hp
güçlü makine bulunuyor. Makineler
tekneye hiç de küçümsenmeyecek
20 knot azami sürat sağlarken,
seyir sürati de 15 knot civarında
olacaktır. karina.com.tr

Tüm yaşam
alanları aynı
seviyede.

Master
kamaranın
kendine ait bir
terası var.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görüntüsü fikir
ayrılıkları yaratsa da,
hacmi inanılmaz.

Boy 15.01m (49ft 3in)
En 5.4m (17ft 8in)
Makineler Çift 220hp-330hp Volvo
D3, D6 Maksimum hız 20 knot
Fiyatı 509 bin Euro

Boston Whaler 380 Realm
Boston Whaler’ın şakası yok.
Şöhretlerini gerçekten süratli ve
sağlam tekneler üreterek
kazanmışlar. Bu, ürünlerinin
gerçekten pahalı olması anlamına da

geliyor ama paranızın karşılığını da
kesinlikle alıyorsunuz.
Geniş kıçını en düşüğü 300hp olan
dört adet Mercury Verado
dolduruyor ancak alıcılara benzersiz

bir sürat performansı sunan modelde
400’lere yükseltme opsiyonu da
bulunuyor.
Gövde de tam bu işe uygun
gözüküyor; derin V formu aynada 23

Ufak
ancak iyi
donatılmış
kamara.

derece ölçülüyor. Dümen bölümü de
sağlam tavan ve çeyrek boy yan
camlarla bağlantılı tam boy ön camı
sayesinde serpintiden iyi korunuyor.
Aşağıda çift kişilik yatağa
dönüşebilen görece dar bir yemek
masası, ufak bir mutfak bölümü ve
en önemlisi tam tavan yüksekliğine
sahip bir tuvalet yer alıyor. Sürati ve
hedef kitlesi dikkate alındığında,
alıcıların çoğunun tekneyi yazlık
evlerinden sabah çıkıp, akşam
dönmek ya da süper yatlarına servis
botu olarak kullanacaklarını tahmin
ediyoruz.
denizyatcilik.com
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Dört adet 300-400hp
Mercury Verado ciddi bir
performans sunuyor.
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Tuvalet olması
kullanışlı bir özellik.

Boy 11.89m (38ft 0in)
En 3.56m (11ft 8in)
Makine 4 x 300-400hp Mercury
kıçtan takma Maksimum hız 53
knot Fiyatı 667 bin 643 Dolar

