DOSYA

Bazıları hızlı sever
MOTORYATIN KONFORUNDAN VAZGEÇEMEYENLERİN DİKKATİNE...
2014 YAZI SİZİ YEPYENİ, HIZLI, KONFORLU VE ALIMLI MODELLERLE KARŞILIYOR.
15-17 METRE ARALIĞINDAKİ BU TEKNELERİ GÖRÜNCE AKLINIZ KALACAK.

Be

lir

til

me

di

MC5

Tezmarin
Su yeşili gövdesiyle dikkatleri üzerine çeken model lale formunda tasarlanan
pruvasıyla en sert hava koşullarında bile dalgaları sağlam bir şekilde karşılıyor.
Flybridge’te dümenci koltuğunun yanında iki kişilik güneşlenme minderi, U şeklinde
oturma grubu ve barbeküsü olan küçük bir mutfak yer alıyor. Hidrolik yüzme
platformunun arkasındaki depoda Williams Jet bot ve bir jet ski saklanabiliyor ya da
mürettebat kamarası olarak kullanılabiliyor. Volvo Penta IPS 500 ve IPS 600 motor
seçenekleriyle 30 knot hıza ulaşıyor.
Tam boy: 15,20 metre
En: 4,29 metre
Ağırlık: 14,90 ton
www.tezmarin.com
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Fairline Squadron 48
Karina Yatçılık

Flybridge kumanda istasyonuna yerleştirilmiş koltuklar seyir esnasında
kaptan ve misafirlerine geniş görüş açısı sağlıyor. Burada ayrıca alçaltılarak
güneşlenme yatağına dönüştürülebilen bir yemek masası etrafında oturma
grubu yer alıyor. Hidrolik yüzme platformu aynı zamanda Williams 285 TJ
gibi bir botu kaldırabilen vinç görevi görüyor. Model üç ya da iki kamara
olarak tercih edilebiliyor. Yakıt kapasitesi 1.350, su kapasitesi 44 litre. Her biri
435mhp güce sahip 2XVolvo Penta IPS 600 motorlarla sunuluyor.
Tam boy: 15,38 metre
En: 4,33 metre
Ağırlık: 14 ton
www.karina.com.tr
* Aksesuarlar ve vergiler hariç, İngiltere fabrika teslim
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Alen 55
Alen Yacht

Geniş ve kullanışlı güvertesi, iki veya üç kamara opsiyonlu
iç yerleşimiyle konforlu ve ferah yaşam alanı sağlıyor.
Ana güverteyle birlikte baş ve kıç güvertelerde geniş
güneşlenme alanları, oturma alanı ve bar bölümü
bulunuyor. Karşılıklı L oturma bölümünde masalar
birleştirilerek daha büyük bir yemek masası elde
edilebiliyor. Kıç güvertede bulunan hidrolik iskele aynı
zamanda yüzme merdiveni olarak kullanılıyor. 2X800 HP
Volvo Penta motorlarla seyir hızı 28 knot, en yüksek hızı
35 knot. Yakıt kapasitesi 2.140, su kapasitesi ise 500
litre
Tam boy: 16,80 metre
En: 4,80 metre
Ağırlık: 17 ton
www.alenyacht.com

* Vergiler hariç
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Sea Ray 510 Fly
Deniz Yatçılık

510 Fly; geniş oturma alanı, plazma TV, barbekü, wetbar gibi konforlu imkanlara
sahip. Kumanda sistemi ve opsiyonel See Keeper stabilizatörü gibi özellikleri
sayesinde seyirde konforlu ve performanslı. Dizel veya Zeus motorlarla
güçlendirilebilen teknenin yakıt kapasitesi 1.892, su kapasitesi 530 litre.
Tam boy: 15,50 metre
En: 4,67 metre
Ağırlık: 21,22 ton
www.denizyatcilik.com
* CIF İstanbul teslim, vergiler hariç

Atlantis 50
Concept Marine
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İki ya da üç kamara seçeneğiyle sunulan
Atlantis 50, üç kanatlı kapı ile havuzluk
bölümünü ikiye ayırıyor. Standart motor
seçeneği 2X600 HP 442 kw Cummins
QSC 8.3 ile seyirde 29 knot, en yüksek 33
knot’a ulaşıyor. 1.700 litre yakıt, 420 litre su
kapasitesine sahip modelde iki adet duştuvalet bulunuyor.
Tam boy: 16,30 metre
En: 4,42 metre
Ağırlık: 20 ton
www.conceptmarine.com

* Başlangıç

054 naviga

00
1
.
2 *
75 uro
e

* CIF İstanbul teslim, vergiler hariç

Absolute 56 STY
Deniz Yatçılık

Modelde öne çıkan özelliklerden biri kaptan kamarası girişlerinin platformdan,
kaptana özel ve tam boy bir kapıyla sağlanmış olması. Havuzlukta bulunan L
şeklindeki oturma grubu kalabalık misafirleri ağırlayabiliyor. Başaltında bir VIP
kamaranın yanı sıra bir ana kamara, bir misafir kamarası ve bir adet mürettebat
kamarası yer alıyor. 2XD6-IPS motorlarla 22 knot seyir hızına, 29 knot azami
hıza ulaşıyor. Yakıt kapasitesi 1.700, su kapasitesi 560 litre.
Tam boy: 16,65 metre
En: 4,65 metre		
Ağırlık: 22 ton
www.denizyatcilik.com

Leomar Tugboat’s 55

00
0
.
0
85 euro

Leomar Yacht

Gövdesi çelik ve kompozitten üretilen Tugboat’s 55’in kıçında geniş
bir bot garajı yer alıyor. Salonda, mutfağın karşısında masasıyla bir
oturma grubu var. İki adet çift kişilik kamara kendi duş-tuvaletine
sahip. 450 HPX2 Cummins 2300RPM motorlarla 19 knot azami hıza
ulaşıyor. Yakıt kapasitesi 3.000, su kapasitesi 1.000 litre.
Tam boy: 16,40 metre
En: 6 metre
Ağırlık: 40 ton
www.leomaryacht.com
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* Vergiler ve aksesuarlar, hariç İngiltere teslim

Fairline Targa 48 Open
Karina Yatçılık

Plaj havasındaki yüzme platformuyla dikkat çekiyor. Kokpitte, iskele taraftakinin yanı sıra bir de
kaptan koltuğunun karşısında oturma grubu bulunuyor. Güneşlenme yatağının altındaki bot garajına
ise Williams 285 TJ gibi bir bot sığdırılabiliyor. Elektrikle kontrol edilen sunroof’a sahip. Yakıt
kapasitesi 1.350, su kapasitesi 440 litre. Modelin bir de 48 GT versiyonu mevcut.
Tam boy: 15,46 metre
En: 4,33 metre
Ağırlık: 13,5 ton
www.karina.com.tr

Van Dutch 55
Van Dutch Yachts

Frank Mulder tasarım ofisinin ürünü Van Dutch 55, geniş
güvertesiyle kalabalık misafirleri ağırlayabiliyor. Kıçta
güneşlenme minderleri var. Elektrikle kontrol edilen
biminiye sahip modelin yakıt kapasitesi 2.500 litre. 2X900
HP motorlarla 38 knot hıza ulaşıyor.
Tam boy: 16,49 metre
En: 4,50 metre
Ağırlık: 17 ton
www.vandutchyachts.com
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