YENİ TEKNELER

Williams Sportjet 435
20 metre (65ft) ve üzeri teknelere
servis botu olarak tasarlanan 435
Sportjet serisinin mükemmel
yanyana oturma yerleşimine sahip;
bu da yedi kişiyi güvenli bir şekilde
taşıyabilmesini sağlıyor. Ayrıca
150hp Rotax Ace makinesiyle azami
45 knot, standart 90hp makinesiyle
de 35 knot gibi etkileyici bir sürat
performansı sunuyor. Bu hangi tekne
söz konusu olursa olsun epey iyi bir

sürat, hele de yalnızca 4,35m (14ft
3in) uzunluğunda ve büyük olan
makineyle donatıldığında 480kg
ağırlığa sahip bir tekne için.
Gücü sayesinde 435 tam kapasite
yolcu taşırken bile iyi bir sürat
sunuyor, su sporları için de son

derece iyi bir çekişe sahip. Kalite ve
detaylar alıştığımız üzere yüksek
olacaktır, ayrıca su altı aydınlatması,
Fusion ses sistemi, elektronik harita
ve tik güverte gibi tekneyi özel
kılacak bolca opsiyon da sunuluyor.
İletişim: karina.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER
Boy 4.35m (14ft 3in)
En 1.94m (6ft 4in)
Makine Tek 90hp/150hp Rotax
Maksimum hız 45 knot
Fiyat 34,200 Pound

435, 150hp Rotax makineyle
45 knot sürat yapıyor.

Güçlü 435 su
sporları için ideal.

Hallberg-Rassy 57
İsveçli tersanenin çift dümenli
üçüncü tasarımı ağustosta beğeniye
sunulacak.Hallberg-Rassy bu model
için “düğmeye basarak yelken
yapmak” deyimini bulmuş. Hidrolik,
direğe sarılan ana yelken de, gücünü
güverte altından alan cenova sarma
sistemi de, elektrikli vinçler de
standart. Opsiyonlar arasında
hidrolik ana yelken ile cenova
mandar ayarı ve hidrolik ana yelken
ıskota trimi de var. Açılır/kapanır
yüzme platformu da bir düğme
marifetiyle kullanılabiliyor ve
opsiyonel bir pasarella mevcut.
Armanın kurulumu ve yelken planı
modern, minimal kapatma yapan bir
flok ve üst ve alt çarmıh ayaklarının
ayrı noktalarda olması armaya
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desteği artırırken, yükü azaltıyor ve
yan güvertede rahat hareket
edebilmeyi sağlıyor.
Sabit cıvadra
gövdenin bir parçası
ve hem demir hem de
asimetrik spinnaker
kullanımını
kolaylaştırıyor. Aynı
seviyedeki yaşam alanının
kıç kısmında tekne
sahibinin kamarası var,
baş taraftaki iki misafir
kamarası da geniş bir banyoyu
paylaşıyor. Tekneyi enlemesine
kaplayan salonda düzgün bir
navigasyon bölümü bulunuyor,
mutfağın yeri için farklı seçenekler
mevcut.

Merkezi dümen
tasarımı dümen
vardiyasındakilere
korunma sağlamayı
amaçlıyor.

Tüm modern özelliklerine karşın
tekne bordasındaki mavi şeridi,
yüksek küpeştesi ve bordadaki
sürtünme koruyucu ve sabit ön cam
gibi tüm alametifarikalarıyla bu tam
bir Hallberg Rassy.
İletişim: galipkaynar.com

TEKNİK ÖZELLİKLER
Boy 18.44m (60ft 6in)
Su hattı boyu 16.77m (55ft 0in)
En 5.15m (16ft 11in)
Su çekimi 2.43m (8ft 0in)
Deplasman 28,000kg (61,730lb)
Fiyat 15 milyon 221 bin 300 İsveç
Kronu

katkılarıyla

Denizin şairi

Nöbel ödülüne sahip Şilili Şair Pablo Neruda 1904 yılında bugün doğdu.
Denize dair büyük bir tutku besleyen Neruda, bu büyük tutkusunu
eserlerine de sık sık yansıttı. Neruda, eserlerinde denizi; huzur, sonsuzluk
ve özlem duygularıyla bir tutuyordu.
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