


Ρ παρουσίασn 

Hanse 315 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΝΟ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟ 

Μ 
πορεί ένα σκάφος να συνδυάζει το στιλ, την υψηλή 

κλάση και το σεξαπίλ, και, μάλιστα, να είναι ιστιοφόρο; 

Κατά τη Hanse μπορεί και το αποδεικνύει παρου
σιάζοντας το νέο Hanse 315. Το νέο μοντέλο σχεδιάστηκε 
αποκλειστικά με αυτά τα χαρακτηριστικά για να καλύπτει τις 

σύγχρονες απαιτήσεις που θέλουν ένα ιστιοφόρο ευέλικτο 

και με σωστή εργονομία για να μένει ευχαριστημένος όχι 

μόνο ο ιδιοκτήτης αλλά και κάθε καλεσμένος ή μέλος της 

οικογένειας. 
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Πώς αλλιώς θα μπορούσε να εντυπωσιάσει ένα σκάφος που 

μόλις ξεπερνά τα εννέα μέτρα αν δεν συγκέντρωνε αυτά τα 

χαρακτηριστικά; Μπορεί το Hanse 315 να μην προορίζεται για 
πολυήμερες κρουαζιέρες ανοιχτής θαλάσσης αλλά σίγου

ρα είναι ένα εξαιρετικό ιστιοφόρο για ημερήσιες εκδρομές 

και για κοντινές εξορμήσεις από νησί σε νησί. Άλλωστε οι 

αρετές αυτού του μοντέλου δεν έχουν μείνει απαρατήρητες 

αφού ανακηρύχτηκε ως ιστιοφόρο σκάφος της χρονιάς για 

την κατηγορία του. 



Εξωτερική σχεδίαση 

Οι κομψές γραμμές του Hanse 315 σε συνδυασμό με την 
επιφάνεια των 47 τετραγωνικών μέτρων της ιστιοφορ ίας 

και τη βαθιά καρίνα υπόσχονται πολλές ώρες αθλητικής 

ιστιοπλο'ίας με έντονη δράση πάνω στο κατάστρωμα. Το 

τριγωνικό σχήμα του σκάφους υπόσχεται υψηλές επιδόσεις 

ταχύτητας και σημαντικές ποσότητες αδρεναλίνης προσφέ

ροντας ταυτόχρονα άνεση στο πίσω μέρος για λογαριασμό 

των επιβαινόντων. 

Η πηδαλιούχηση με λαγουδέρα στη βασική έκδοση ενισχύ

ει περισσότερο τη χρήση για αγωνιστική ιστιοπλο"ία . Στην 

έκδοση με τις δύο τιμονιέρες, όμως, μπορεί να συναντήσει 

κανείς έναν πραγματικά τουριστικό χαρακτήρα από αυτό το 

σκάφος. Αντίστοιχη επιλογή μπορεί να γίνει και στην καρίνα, 

αφού αντί της αγωνιστικής καρίνας L με βύθισμα 1,85 μέτρα 
μπορεί να τοποθετηθεί η ρηχότερη με βύθισμα μόλις 1,37 
μέτρα για πρόσβαση σε πιο ρηχά νερά . Στο κατάστρωμα 

έχουν δοθεί πολλές έξυπνες λύσεις για τη σωστή χρήση ~ 
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του χώρου. Ο χώρος φύλαξης της άγκυρας στην πλώρη μπο

ρεί να φιλοξενήσει και τα σχοινιά πρόσδεσης. Ο οδηγός για το 

selftacking του πρόσθιου ιστίου βρίσκεται ακριβώς πίσω του, 

ενώ πιο πίσω το ανοιχτό κόκπιτ μπορεί να προσφέρει άμεση 

ρύθμιση της μα·ίστρας και έλεγχο του σκάφους με πλήρη 

ασφάλεια. Το κόκπιτ μπορεί να κλείσει με τη βοήθεια της 

πλατφόρμας μπάνιου και στην έκδοση με τις δύο τιμονιέρες 

μπορεί να μετατραπεί σε μια τραπεζαρία πέντε αστέρων με 

τη βοήθεια ενός κεντρικού αναδιπλούμενου τραπεζιού. 

Εσωτερική σχεδίαση 

- - - - · - · - -. Εσωτερικά, το Hanse 315 είναι αρκετά φιλόξενο, προσφέρο-

.,....-----=~ ντας άνετο χώρο για τέσσερα άτομα. Το ύψος οροφής έχει 
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διατηρηθεί στα 1,91 μέτρα σε όλους τους βασικούς χώρους 
σαλονιού, κουζίνας και μπάνιου. Στην πλώρη προτείνονται 

δύο διαρρυθμίσεις με χώρισμα ή χωρίς και κρεβάτι με διπλό 

χαρακτήρα ή δύο ξεχωριστά σε κατακόρυφη διάταξη κατάλ

ληλη για παιδιά. Μια διπλή καμπίνα είναι διαμορφωμένη και 

στο πίσω μέρος για τους γονείς ή για ένα ακόμη ζευγάρι, 

κάτω ακριβώς από το κόκπιτ. 

Ο εσωτερικός χώρος διαμορφώνεται γύρω από ένα κεντρικό 

σαλόνι και περιλαμβάνει ακόμη την καλά εξοπλισμένη κουζίνα 

και μια τουαλέτα μεγάλων διαστάσεων με μπάνιο. 

Τέλος, σε όλο το μήκος του σκάφους υπάρχουν αρκετο ί 

αποθηκευτικοί χώροι ικανοί να φυλάξουν τις προμήθειες 

και τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος σε μια αγωνιστική 

εξόρμηση ή μια μονοήμερη κρουαζιέρα. ~ 
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Στο νερό 

Η σύγχρονη σχεδίαση του Hanse 315 και οι διαστάσεις του 
επιτρέπουν να θεωρείται ένα ευέλικτο ιστιοφόρο που εύκο

λα θα μπορούσε να κυβερνήσει ένας νέος ιστιοπλόος και 

φυσικά από αυτό να αποκτήσει τις δικές του εμπειρίες. Η 

ταχύτητα του σκάφους φαίνεται να βασίζεται στη σχεδίαση 

της γάστρας και συγκεκριμένα στο άνοιγμα που εμφανίζουν 

τα πλαϊνά τοιχώματα από την ίσαλο γραμμή μέχρι την κου

παστή. Η σχεδίαση αυτή φαίνεται να συγκρατεί το σκάφος 
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σταθερό σε οριακές γωνίες κλίσης, δίνοντας τη δυνατότητα 

να αξιοποιηθεί όλη η δύναμη που αναπτύσσεται από την 

ιστιοφορία. Δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι η ποιότητα του 

ιστιοπλοϊκού εξοπλισμού από το κατάρτι μέχρι τα βιντζιρέλα 

που ενισχύει την αξιοπιστία του σκάφους. 

Το σκάφος μπορεί να κινηθεί το ίδιο άνετα με έναν κινητήρα 

μόλις 11,8 ίππων, διατηρώντας την ευελιξία σε υψηλά επί

πεδα αλλά και την οικονομία της χρήσης του σε ιδιαίτερα 

χαμηλά όρια. 

Το νέο Hanse 315 δίνει έτσι τη δυνατότητα να πραγματο
ποιήσει κανείς μια έξυπνη και καλή αρχή στον χώρο της 

ιστιοπλο'ίας, αποκτώντας εύκολα και γρήγορα την εμπειρία 

που είναι απαραίτητη για να μεταπηδήσει στη διακυβέρνη

ση ενός μεγαλύτερου σκάφους, και η πλούσια συλλογή της 

Hanse σίγουρα μπορεί να τον εξυπηρετήσει σε αυτή την 
πορεία του. • 
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