KILAVUZ

Rhea Trawler 36
259.890 Euro

Borusan Mühendislik ve Fransız yat şirketi
Rhea işbirliğiyle tasarlanan Trawler 36, 2013’te
suya indirildi. Şu sıralar 16. gövdesi üretilmekte
olan flybridge’li yatın standart donanımında
alt güvertede bir ana, bir de çift kişilik konuk
kamarası ile banyo yer alıyor. Yakıt kapasitesi
1000 ve su kapasitesi 450 litre olan trawler uzun
seyirlere çıkmak için ideal. Yelkenli teknelerde
olduğu gibi havuzlukta açılarak yüzme platforuna
dönüşen bir kapağa sahip Trawler 36’nın iki adet
220 beygirlik Yanmar motorla ulaştığı en yüksek
hız 19 knot...
www.borusanmarine.com

YERLİ ÜRETİM
OLAN SANTA
CHIARA 8.70’İN
ULAŞABİLDİĞİ EN
YÜKSEK HIZ 30
KNOT (ÜSTTE).

Santa Chiara 8.70
69.000 Euro

Marmarisli Enma Marine’nin bugüne
kadar 16 tane ürettiği Nordic tarzı Santa
Chiara 8.70, rahat yaşam alanlarıyla
dikkat çekiyor. Üç metre genişliğindeki
tekne, hem günlük geziler ve balıkçılık,
hem de uzun konaklamalar
için elverişli. 8,70 metre boyundaki
teknenin standart donanımında
225 beygirlik Volvo Penta motor
yer alıyor. 240 beygirlik bir motorla
30 knot hıza ulaşabilen tekne iki
kamaralı yerleşime sahip.
www.enmamarine.com

Numarine 78 HT

Alen 55

985.000 Euro
İstanbul merkezli Alen Yacht’ın 16,80 metrelik Alen
55 modelinden bir senede dokuz adet üretildi. Modern
çizgilere sahip 4,80 metre genişliğindeki teknede kumanda
mahalli merkeze konumlandırılmış. Yakıt kapasitesi 2 bin
140 ve su kapasitesi 500 litre olan yatın iki ve üç kamaralı
seçenekleri mevcut. Hem başüstü hem de kıç havuzluğunda
güneşlenme alanları bulunan yatın 800 beygirlik ikiz Volvo
motorlarla en yüksek hızı 35 knot. Güvertesi tamamen
tik kaplı yatın seyir hızı ise 28 knot. Alen 55 dünya
prömiyerini 2014’teki Cannes Yachting Festival’da yapmıştı.
www.alenyacht.com

54

www.yachtturkiye.com

Can Yalman ve Tommaso Spadolini’nin tasarladığı 23,98
metre uzunluğa sahip Numarine 78 HT, ilk olarak 2009’da
suya indirildi. 5,79 metre genişliğindeki yatın açılabilir
tavana ve geniş camlara sahip salonu açık havadaymış hissi
uyandırmaya yetiyor. Teknenin başüstü güneşlenme alanının
yanı sıra bir oturma alanı olarak değerlendirilmiş. Dört
kamaralı teknenin standardında 1200 beygirlik ikiz
MAN motorlar tercih ediliyor. 5 bin litre yakıt, 900 litre de
su kapasitesi bulunan ve kompozitten üretilen
teknenin seyir hızı 28, en yüksek hızı 38 knot...
Markanın suya iniş tarihinden itibaren toplam
22 adet ürettiği 78 serisinin sekiz gövdesi hardtop olarak suya
indirilirken, diğer 14’ü flybridge’li tasarlandı.
www.conceptmarine.com
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2.600.000 Euro

