
TEKNİK ÖZELLİKLER
Boy 15.8m (52ft) En 4.6m (15ft 1in)
Makine Çift 600hp IPS800
Maksimum hız 40 knot 
Fiyatı 900 bin Euro

Mazu 52HT
Kişiye özel tasarım imkânı sunan ve 
butik tekneler üreten Mazu Yachts, 
yeni 52 HT modelini Cannes ve 
Monaco Boat Show’larda tanıtacak. 
Temmuz ayında suya indirilen ve 
testleri tamamlanan model sekiz aylık 
bir inşa sürecinin eseri. Sağlam ve 
güçlü bir gövde yapısı elde etmek için 
hafif sandviç yapıda karbon kompozit 
malzemeden inşa edilen model geniş 
bir iç hacim ve güverte alanının yanı 
sıra, yaz aylarının güneşinden 
korunmak amacıyla yanı açık, karbon 
kompozit sert bir tavana sahip. Geniş 
baş güverte alanı, korunaklı havuzluk, 
açık kıç güverte ve yüzme 
platformuna ek olarak teknenin iç 
yerleşiminde her biri özel banyolu iki 
kamara ile geniş oturma ve yemek 
bölümü için gerekli alan sunuluyor. 
Standartta çift 600hp Volvo Penta IPS 
makineyle donatılan 52HT seyirde 36 
knot, tam yolda 40 knot sürate 
ulaşıyor.  
İletişim: mazuyachts.com
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20 D-Marin Turgutreis’te 1 Ekim 2018 ilâ 15 Mayıs 2019 tarihleri arasında 
minimum 90 gün süreli bağlama kontratlarında yüzde 40 kışlama 
indirimi ve kur avantajları deniz tutkunlarını bekliyor. 

Yüzde 40 indirim

TEKNİK ÖZELLİKLER
Boy 14.08m (46ft 2in) En 4.27m (14ft)
Toplam yelken alanı 106.20m²
Fiyatı 399 bin 500 Euro

TEKNİK ÖZELLİKLER
Boy 18m (59ft 0in) En 4.75m (15ft 7in) 
Makine Volvo Penta IPS700 
Maksimum hız 35 knot  
Fiyatı 1 milyon 285 bin Euro

X-Yachts X46 Azimut  S6 
Danimarkalı tersanenin X serisinin ilk 
iki modeli X43 ve X65 iki yıl önce 
piyasaya sunulduğundan beri büyük 
bir başarı gösterdi. Bunları özellikle 
güvertede daha gelişmiş stil detayları, 
daha rafine ve güzel bir görüntüye 
sahip olan X49 takip etti. Cannes’da 
piyasaya sunulacak olan X46 da şu 
anda popüler boyutlarda olan bir 
tekne olarak kapsamlı seriyi 
tamamlayacak. Standart olarak üç 

Azimut S6’da Stefano Righini’ye ait 
dış tasarım beklendiği kadar göz alıcı; 
bununla birlikte, inşada bolca 
kullanılan karbon fiber ve üçlü IPS700 
ile perde arkasındaki teknoloji de aynı 
oranda etkileyici. Teknenin büyük bir 
kısmı GRP, ancak yüzme platformu, 
sabit tavan ve bot garajı gibi önemli 
bölümler ağırlığı düşürmek üzere 
karbon fiberden inşa edilmiş. 
1.650hp’lik makineler sayesinde 35 

kamara/iki banyolu yerleşim sunulan 
teknede iskele kıç kamara opsiyonel 
olarak çift kişilik ya da ikiz yatakla 
donatılıyor. Tekne serideki diğer 
modeller gibi hem marinada, hem de 
denizde kullanışlı bir tekne olarak 
tasarlanmış. İletişim: x-yachts.com

knot hıza ulaşıyor. Güverte katı camla 
kaplı salon, geniş havuzluk ve 
davetkar baş bölüm olarak ayrılmış. 
Aşağıda tüm ene oturan master 
kamarayla birlikte üç kamara 
bulunuyor. İletişim: karina.com.tr
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