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21 Jörmungandr, İskandinav mitolojisinde yer alan oldukça korkutucu bir 

deniz yaratığıdır. Thor ile girdiği savaşta öldürülen bu yaratık efsaneye 
göre son anda Thor’u zehirler ve onun ölümüne neden olur. 

Thor’un katili

TEKNİK ÖZELLİKLER
Boy 14.74m (48ft 4in) En 4.42m (14ft 
6in) Makine Çift Cummins 425hp 
Maksimum hız 25 knot (yaklaşık)
Fiyat 485 bin 700 Euro

Beneteau Swift Trawler 47
Beneteau orijinal 42’yi piyasaya 
sunduğu 14 yıl içinde trawler algısını 
tamame değiştirdi. Trawler tutkunu 
denizciler tek makine, tek haneli azami 
sürat, sağlam bir mühendislik 
arzulasalar da bu yeni nesil, 
müşterilere sıradan flybridge tekneler 
karşısında dayanıklı bir alternatif 
sundu. Orijinal tasarımının ruhunu 
taşıyan yeni 47, geçen yıllar içinde 
güçlü nehir sularının yuvarladığı çakıl 
taşları gibi pürüzsüz, rafine bir form 
aldı. Dışı o sevimli tıknazlığını kısmen 
kaybetmiş olsa da, ortaya daha ufak 
Swift Trawler’ları andıran hatlara 
sahip, güçlü ve daha güzel bir tekne 
çıkmış. En dikkat çekici özelliği üç 
kamaralı yerleşimi; banyolu master 
kamarası başa, aynı banyoyu 
paylaşan misafir kamaralarıysa vasata 
yerleştirilmiş. İskele kamarada 
birleştirilerek çift kişiliğe dönüşebilen 
iki yatak, sancaktakindeyse daha ufak 
bir yatak var. Bunlara salonda açılarak 
yatağa dönüşen kanepe de eşlik 

ediyor, dolayısıyla teknede sekiz kişi 
rahatlıkla kalabiliyor. Alt dümen 
ortalanarak görüş açısı geliştirilmiş. 
Flybridge’de şezlongların 
koyulabileceği bir boş alanın yanı sıra 

ortada geniş bir yemek masası 
bulunuyor ve seyir sırasında 
dümenciye eşlik edecek üç kişi için de 
oturma alanı yer alıyor.  
İletişim: tezmarin.com

TEKNİK ÖZELLİKLER
Boy 25.89 (84ft 11) En 6.6m (21ft 8in)
Makine Çift MAN 560T/1200hp
Maksimum hız 23 knot
Fiyatı Firmayla iletişime geçiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Boy 11.5m (37ft 6in) En 3.6m (11ft 8in) 
Makine Çift Volvo Penta 220hp/260hp 
Maksimum hız 30 knot (MBY tahmini) 
Fiyatı 246 bin 800 Euro

Numarine 26XP Jeanneau NC37 
Numarine’in Explorer sınıfındaki ikinci 
modeli 26XP’nin dünya prömiyeri için 
hazırlıklar tamam. Sınıfının tüm 
özelliklerini taşıyan model uzun 
mesafeli seyirler için tasarlanmış. 
Geniş ve kullanışlı iç yaşam alanları 
bulunan teknenin ana güverte katında 
oturma, yemek ve mutfak bölümü ile 
bitişiğinde dümen mahalli bulunuyor. 
Aşağıdaki dört kamaralı yerleşimde 
bir master kamara, bir VIP kamara ve 

Jeanneau’nun NC serisi çok 
yönlülüğüyle tanınıyor. Gerektiğinde 
güneşlenme minderine dönüşebilen 
modüler havuzluk oturma grubu ve 
iskele tarafı teknenin dışına doğru 
katlanan, sancak kısmı ise tavana 
kaldırılan akıllı tasarlanmış kapıları bu 
esnek yaşam alanlarında öne çıkan 
detaylar oluyor. Salonla havuzluk 
arasındaki düz eşik ve bölmedeki bar 
iki yaşam alanını hoş bir şekilde 

iki misafir kamarası yer alıyor. Kıç 
tarafta ise mürettebat için iki kamara 
var. Çift 560hp MAN R6 makinelerle 
donatılan model 6 knot ekonomik 
seyir, 11.5 knot azami seyir süratine 
sahip. İletişim: karina.com.tr

bütünleştirirken, dümenin yanındaki 
kapı da yan güvertelere erişim 
sağlıyor. İki farklı makine seçeneğiyle 
donatılabilen model çift 260hp Volvo 
ile 30 knot azami sürate ulaşıyor. 
İletişim: triodeniz.com
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