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Fjord 48
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΑΛΟΔΗΜΟ

Τ

α σκάφη τύπου open άρχισαν να εξελίσσονται από μικρά
μήκη και πλάτη, έχοντας σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
την αθλητική εμφάνιση και την ταχύτητα. Καθώς, όμως,
η κατηγορία αυτή άρχισε να αποκτά σκάφη με μεγαλύτερο
μήκος το εσωτερικό άρχισε να φιλοξενεί καμπίνες, κουζίνα
και σαλόνι, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση στους επιβαίνοντες. Η άνεση, όμως, άρχισε να απομακρύνεται από τον
εξωτερικό χώρο και να μεταφέρεται στον εσωτερικό και αυτό
είχε άμεσο αντίκτυπο στην εξωτερική σχεδίαση του σκάφους
που άρχισε σιγά σιγά να χάνει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της.
Η ενίσχυση του εξωτερικού χώρου με περισσότερες ξαπλώστρες και η αξιοποίησή του για τις ανάγκες των καλεσμένων
απομάκρυναν ακόμη περισσότερο την αθλητική εμφάνιση,
οδηγώντας σε μια μετεξέλιξη που άρχισε σιγά σιγά να χάνει
τις πρωταρχικές ρίζες της.
Όταν το ναυπηγείο της Fjord παρουσίασε το πρώτο του
μοντέλο open το 2007, δόθηκε μια νέα ώθηση στον τρόπο
σχεδίασης ενός σκάφους αυτής της κατηγορίας, ακολουθώντας για πολλούς της εποχής εκείνης μια πρωτοπόρα και
μάλλον ριψοκίνδυνη αισθητική. Η επιστροφή στην απλότητα
της σχεδίασης αλλά και η ενσωμάτωση όλων των αναγκών
για τη φιλοξενία των καλεσμένων μέσα σε ένα σύνολο λιτών
γραμμών έθεσαν επί τάπητος μια νέα φιλοσοφία που σε
βάθος χρόνου αποδείχθηκε απόλυτα σωστή και πετυχημένη.
Έτσι το Fjord 36 έγινε περισσότερο αποδεκτό από το κοινό
και έθεσε τις προϋποθέσεις ώστε το Fjord 48 να θεωρηθεί
ως μια εύλογη εξέλιξη που κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον
των ειδικών όταν πρωτοπαρουσιάστηκε στο ναυτικό σαλόνι
του Ντίσελντορφ του 2015. ►
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Εξωτερική σχεδίαση
Κύριο χαρακτηριστικό του Fjord 48 είναι ότι διαθέτει εσωτερικό χώρο χωρίς να τον εκδηλώνει καθόλου εξωτερικά. Οι
ευθείες γραμμές που διαγράφουν τη γάστρα προέρχονται
από μια καθαρά γεωμετρική αισθητική χαμηλού προφίλ, που
δίνει την εντύπωση ότι το σκάφος αρχίζει από την πλώρη
και τελειώνει στην πρύμνη χωρίς να υπάρχει τίποτα ανάμεσά
τους.
Όταν, όμως, κανείς βρεθεί πάνω στο σκάφος τότε ανακαλύπτει τις πραγματικές αρετές του αλλά και τη φιλοσοφία που
οδηγεί σε μια απαράμιλλη λειτουργικότητα. Οι σχεδιαστές
του σκάφους προτείνουν τρεις διαφορετικές διαρρυθμίσεις
του καταστρώματος πίσω από τη μεγάλη κεντρική κονσόλα
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πλοήγησης που είναι και το μόνο στοιχείο που φαίνεται να
προεξέχει πάνω από το επίπεδο της κουπαστής.
Στην πρώτη έκδοση διαμορφώνεται μια μεγάλη τραπεζαρία
για δέκα άτομα στο πίσω μισό μέρος του σκάφους. Στη δεύτερη έκδοση ο χώρος αυτός καλύπτεται από δύο μεγάλες
ξαπλώστρες ηλιοθεραπείας, ενώ στην τρίτη δημιουργείται
στον ίδιο χώρο μια θέση για το βοηθητικό σκάφος, δίνοντας
στο μοντέλο περισσότερο έναν χαρακτήρα day cruiser.
Οι τρεις θέσεις στον χώρο πλοήγησης, η ανοιχτή κουζίνα
ακριβώς πίσω τους και οι ξαπλώστρες ηλιοθεραπείας στο
κατάστρωμα της πλώρης αποτελούν βασικά στοιχεία και των
τριών εκδόσεων, όπως άλλωστε και η πλατφόρμα μπάνιου
που ολοκληρώνει το σκάφος στο πίσω μέρος.

Εσωτερική σχεδίαση
Το χαμηλό προφίλ του σκάφους αλλά και η δυνατότητα που
έχει να προωθείται από τρεις εσωλέμβιους κινητήρες θα
οδηγούσαν εύκολα στο συμπέρασμα ότι ο ωφέλιμος εσωτερικός του χώρος θα ήταν ιδιαίτερα περιορισμένος. Στην
πράξη, όμως, οι διαστάσεις του σκάφους οδηγούν στο ακριβώς αντίθετο συμπέρασμα, τουλάχιστον όσον αφορά τον
χώρο που προορίζεται για τον ιδιοκτήτη. Η διπλή σουίτα
είναι τοποθετημένη στην πλώρη και προσφέρει με μεγάλη
γενναιοδωρία αρκετό ύψος οροφής, φυσικό φωτισμό αλλά
και πρακτικές ανέσεις. Πέρα από το διπλό κεντρικό κρεβάτι
ο χώρος προσφέρει επίσης μια ξαπλώστρα χαλάρωσης και
μελέτης αλλά και πολλούς αποθηκευτικούς χώρους άρτια
τοποθετημένους για να είναι βολικοί στη χρήση τους. Η
καμπίνα των καλεσμένων είναι πιο περιορισμένη σε διαστάσεις, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δημιουργεί τις κλειστοφοβικές τάσεις που λίγο πολύ είναι αναμενόμενες σε ένα
σκάφος τύπου open. Αυτό οφείλεται κυρίως στη σωστή και
διακριτική επιλογή των υλικών επένδυσης που τονίζουν τη
λιτότητα αλλά, ταυτόχρονα, ενισχύουν την αισθητική και τη
φιλοξενία του χώρου. Η χρήση καθρεφτών στον εσωτερικό
χώρο αυξάνουν φαινομενικά τις διαστάσεις του και βοηθούν
στη διάχυση του φωτός, έτσι ώστε η διακόσμηση να μην είναι
μόνο μοντέρνα αλλά και λειτουργική.
Στο νερό
Το Fjord 48 σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξαρχής ως
ένα σκάφος τύπου open και έτσι οι προδιαγραφές για ευελιξία, επιδόσεις και ταχύτητα ήταν ο βασικός άξονας για την
ολοκλήρωσή του. Αυτά είναι και τα κύρια στοιχεία που νιώθει
κανείς μόλις βρεθεί πίσω από την κονσόλα πλοήγησης του
σκάφους. Ο ανοιχτός ορίζοντας που δημιουργείται προς κάθε
κατεύθυνση δημιουργεί την αίσθηση ότι όλοι οι προορισμοί
είναι άμεσα προσβάσιμοι και, φυσικά, η μέγιστη ταχύτητα
των 40 κόμβων που μπορεί να προσφέρει αυξάνουν και την
εγγύτητα των προορισμών αυτών. ►
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Η γάστρα του σκάφους λειτουργεί θεαματικά. Η κατακόρυφη
κόγχη της πλώρης δείχνει να σκίζει τον κυματισμό παρά να
πετάει πάνω από αυτόν, προσφέροντας έτσι μια σταθερή
πλεύση που αναζητά κανείς σε ένα μεγάλο μηχανοκίνητο
παρά σε σκάφος open. Το φαρδύ πίσω μέρος της πλανάρει
πάνω στο νερό, προσφέροντας μεγάλη ευελιξία όπως περιμένει κανείς σε ένα σκάφος open.
Στο σημείο αυτό δεν κρύβουμε ότι η Fjord συνέλαβε τη δημιουργία αυτού του τύπου σκαφών με σκοπό να εξυπηρετήσει
τις βασικές ανάγκες μεγάλων μηχανοκίνητων σε βοηθητικό
εξοπλισμό. Το Fjord 48, όμως, αποδεικνύει ότι ο σχεδιασμός
του μπορεί να σταθεί και αυτόνομα, προσφέροντας ανέσεις
και απολαύσεις που είναι σίγουρα καλύτερες όταν δεν υπάρχει ίσως ο πονοκέφαλος της διακυβέρνησης ενός μεγάλου
μηχανοκίνητου. ■

Fjord 48
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Πληροφορίες

Dynamic Boats
τηλ. 210 96 56 641

Ολικό μήκος

15,2 μέτρα

Μέγιστο πλάτος

4,8 μέτρα

Βάρος

13.400 κιλά

Κινητήρες

2 ή 3 x Volvo Penta
IPS600 435hp

Δεξαμενή καυσίμου

2.000 λίτρα

Δεξαμενή νερού

800 λίτρα

