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νέα σχεδίαση

HANSE 345
Ω
ς έκπληξη θα μπορούσε μόνο
να χαρακτηρίσει κανείς το νέο
ιστιοφόρο σκάφος που παρουσιάστηκε από το ναυπηγείο της Hanse.
Και αυτό συμβαίνει γιατί το μήκος του
προσφέρεται στις μέρες μας για μια
έξυπνη αγορά, αλλά και η σχεδίασή
του ακολουθεί τις πιο προχωρημένες
προτάσεις στο χώρο των ιστιοφόρων. Το
νέο μοντέλο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε
να προσφέρει μεγάλη ίσαλο γραμμή
και αντίστοιχη επιφάνεια ιστιοφορίας
55 τετραγωνικών μέτρων για γρήγορες
ιστιοδρομίες, ενώ ο χώρος του κόκπιτ
προσφέρει άνεση και εργονομία που
εξασφαλίζουν τον εύκολο χειρισμό του.
Η ρύθμιση των πανιών επιτυγχάνεται
από το κόκπιτ χάρη στο σύστημα reefing που περιλαμβάνεται στο βασικό
εξοπλισμό. Έτσι, το σκάφος δεν χρειάζεται πολυμελές πλήρωμα, αφού η διακυβέρνησή του μπορεί να γίνει με άνεση και ασφάλεια από ένα μόνο άτομο.
Η άνεση, όμως, αποτελεί το βασικό
άξονα της σχεδίασης του σκάφους και
κάτω από το κατάστρωμα. Η εσωτερική
του διαρρύθμιση περιλαμβάνει μια προ-
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αιρετική διπλή καμπίνα στο πίσω μέ- και την εύκολη διακυβέρνηση, αλλά
ρος με μεγάλο μπάνιο, άνετο σαλόνι, υπόσχεται στον αγοραστή και πολλά
κουζίνα για εύκολη χρήση, και μια δι- χρόνια αξιόπιστης χρήσης. ■
πλή καμπίνα στην πλώρη. Φυσικά, το
τραπέζι του σαλονιού μετατρέπεται
εύκολα σε διπλό κρεβάτι, αυξάνοντας
έτσι τον αριθμό των επιβαινόντων που
μπορούν να διανυκτερεύσουν στο σκάφος. Στην έκδοση chartering, βέβαια, η
μονή καμπίνα της πρύμνης μπορεί να
αντικατασταθεί από δύο διπλές μικρότερες καμπίνες, ανεβάζοντας έτσι τον
αριθμό των επιβαινόντων στους οκτώ.
Η κατασκευή του Hanse 345 ακολουθεί
τις καλά δοκιμασμένες τεχνικές που
εφαρμόζονται παραδοσιακά στο χώρο
των αγωνιστικών σκαφών, καθώς και
των σκαφών κρουαζιέρας. Έτσι, για
HANSE 345
τη γάστρα και το κατάστρωμα έχει
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
χρησιμοποιηθεί πολυεστέρας βινυλίου
Πληροφορίες
Status Yachts,
και ξύλο balsa σε διαμόρφωση sandτηλ. 210 98 81 610
10,40 μέτρα
wich για μέγιστη αντοχή και ελάχιστο Ολικό μήκος
Μέγιστο πλάτος
3,50 μέτρα
βάρος. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί
Βύθισμα
1,87 μέτρα
σε όλα τα σημεία σύνδεσης, ώστε να Εκτόπισμα
6.200 κιλά
αποφεύγεται η εισροή νερού και τα Κινητήρας
13.3kW / 18Hp
προβλήματα ώσμωσης. Έτσι, το Hanse Δεξαμενή νερού
230 λίτρα
345 δεν εξασφαλίζει μόνο την άνεση Δεξαμενή καυσίμων 160 λίτρα
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ΥΠΟΨΗΦΙOΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ HANSE 415
Μια επιτροπή από τα πλέον καταξιωμένα ευρωπαϊκά περιοδικά του
χώρου των σκαφών αναψυχής ανακοίνωσε πως το Hanse 415 είναι
υποψήφιο στον τελικό για τον τίτλο ‘European Yacht of the Year
Competition’ (EYOTY) στην κατηγορία των ‘Family Cruiser’. To Hanse 415,
όπως και οι υπόλοιπες υποψηφιότητες, είναι νέο σκάφος βασισμένο σε
πρωτοποριακή σχεδίαση καθώς και σε τεχνολογία αιχμής. Η επιτροπή
θα εξετάσει τα σκάφη ενδελεχώς μετά την ολοκλήρωση των Ναυτικών
Σαλονιών του Σαουθάμπτον και της Γένοβας και θα απονείμει τον τίτλο
στον νικητή στο Ναυτικό Σαλόνι του Ντύσσελντορφ, τον ερχόμενο
Ιανουάριο. Το καταξιωμένο ναυπηγείο Hanse μετρά στο ιστορικό του
αρκετές πρωτιές σε διεθνείς διαγωνισμούς, με τα Hanse 400 (2006),
461 (2005), 341 (2002), 311 και 331 (2000), 371 (1999) και 292 (1998).
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