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Fiyatı 8.00 TL (KKTC 10.00 TL)

40tekne
%50’ye varan 
indirimlerle 

KAMPANYALI

Kos-Kalimnos-Leros
>BAHAR GEZİSİ

640 Maine

>Akdenizli 
trawler

>Yelkenli 
niyetine 

motoryat
BODRUMLU AD5

BOAT SHOP DAVETİYENİZ
HEDİYE!

Sanlorenzo 
Türkiye’de

>Efsane İtalyan

BAYK KIŞ TROFESİ
VOLVO OCEAN RACE 

MIYC KIŞ TROFESİ+
>HIZLI GEZGİN
Dufour 445 GL

 TEST

>Yenilikçi tasarımıyla

Hanse 415

 KAPAK KIZI

BODRUM DENİZ MÜZESİ EKİ İLE BİRLİKTE…
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Hanse’nin dünya tanıtımını Boot 
Düsseldorf’ta yaptığı ve Şubat 
2012’de suya indirdiği yeni 
yelkenlisi 415 tasarımı, özenli 
işçiliği, konforlu yaşam alanları 
ve teknolojik donanımı ile dikkat 
çekiyor. Ve bu güzel yelkenli bu 
ay kapağımızı süslüyor.

Yazı: ÇİĞDEM AYDIN

Hanse 415

Sofistike bir 
zevki yansıtıyor 

Tüm Hanse modellerinde olduğu 
gibi titiz Alman işçiliğinin izlerini 
taşıyan 12,40 metrelik 415’in 
tasarımı Judel / Vrolijk’e, iç 
tasarımı ise Hanse Yachts Design’a 

ait. El yatırması yöntemiyle inşa edilen gövdede 
fiberglas vinilester malzeme kullanılmış ve 
sandviç tekniği uygulanmış. Böylece her türlü 
deniz koşuluna ayak uydurabilecek dayanıklı 
ve güçlü bir tekne yaratılmış. Beyaz gövdeyi 
tamamlayan koyu gri çift su hattı çizgisi ile 
sade ama elegan bir görünüme sahip olan 415, 
bir bölümü tik kaplama bir bölümü polyester 
olan temiz güverte tasarımıyla da dikkat 
çekiyor. 

Kendine özgü stil 
Okyanus tipi yüksek performanslı gezi 
yelkenlisi 415’i, suya indiği günden bu yana 
tüm dünyada 700’ün üzerinde satılmış olan 
küçük kardeşi 400’ün yenilenmiş bir versiyonu 
olarak nitelendirmekle yetinmek ona haksızlık 
olur. Bu yeni model, hem tasarım hem de 
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Boy  12,40 metre
Genişlik  4,17 metre

125.900  Euro
Temmuz 2012 teslim
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fonksiyonlarında kendine özgü bir stile sahip. En 
gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı 415’in su hattı 
boyu 400’e oranla 60 santimetre daha uzun. Bu 
uzun su hattı boyu, teknenin standartında bulunan 
2,10 metrelik torpil salma ile birleşince çok daha 
iyi bir performansı ve daha stabil bir duruşu garanti 
ediyor. Teknede opsiyonlu olarak kısaca SMS denilen 
“Smart Mooring System” (Akıllı Demirleme Sistemi) 
uygulanabiliyor. Bu sistem yanaşmaları ve ayrılmaları 
kolaylaştıran joystick’le idare imkânı veriyor. Kıç 
havuzluk ise 400’e göre çok daha geniş ve ferah bir 
tasarıma sahip. 415 bu yeni konsepti ile Hanse 385’e 
de ilham vermiş. 

Geniş havuzluk tasarımı etkileyici 
Çift dümenli yelkenlinin kumanda mahalli bu geniş 
kıç havuzlukta güverte platformunun hemen önüne 
konumlandırılmış. Her iki yanda geniş oturma 
gruplarının ve depolama alanlarının bulunduğu 
havuzlukta dümenlerin önüne, merkeze katlanabilir 
kumanda masası yerleştirilmiş. Chartplotter kaptanın 
görüş açısına en uygun pozisyonda yer alıyor. 
Teknenin tik yüzme platformuysa geniş ve kolay 
katlanabilir bir tasarıma sahip. Kıçta ayrıca servis botu 
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için bir garaj bulunuyor. Teknenin kıç havuzluğundan 
ön güverteye geçen yürüme yolları da geniş, rahat ve 
güvenli... 

Hanse 415’in geniş pencereleri ve heçleri 
sayesinde günışığından bolca yaralanan iç mekânları 
akıllı yerleşim planı ile dar alanlarda dahi rahat 
kullanım alanı sunarken, sofistike bir zevki yansıtan 
dekorasyonu da ilk bakışta bile derin bir etki 
yaratıyor. Teknenin standart yerleşim planında 
başaltında bir ana kamara ve kıçta da çift kişilik 
bir konuk kamarası yer alıyor. Fakat istenirse kıça 
iki çift kişilik konuk kamarası yerleştirme seçeneği 
bulunuyor. 

Ana kamarada V şeklinde yatak kullanılmış ve 
böylece başaltı üçgeni değerlendirilmiş. Tavanındaki 
güverteye gömülmüş iki geniş heç sayesinde ferah 
ve aydınlık olan ana kamarada ayrıca gardırop ve 
depolama alanları bulunuyor. Ana kamaranın hemen 
ardına salon yerleştirilmiş. 

Kuzine tam donanımlı 
Salonun sancak tarafında koyu gri kumaş kaplama 
C şeklinde bir oturma grubu ile altı-sekiz kişilik 
katlanabilir, ahşap bir yemek masası, iskelede ise 

joystıck'le 
idare 
edilebilen 
415'te 
yanaşmalar 
ve ayrılmalar 
çok kolay. 

Hanse 415ʼin güvertesinde sade çizgiler hâkim; 
geniş havuzluk tasarımı keyifli bir seyir sağlıyor...

t
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ahşap sehpa ile birlikte bir oturma grubu daha 
bulunuyor. Salonun ardına sancağa kuzine, iskeleye  
ise ayrı duş ünitesi bulunan banyo konumlandırılmış.  
L şeklindeki kuzinede bolca ahşap dolap, siyah  
kuvars tezgâh, iki ayrı paslanmaz çelik eviye, 
mikrodalga fırın, ocak, buzdolabı gibi ihtiyaç duyulan 
ekipmanla donatılmış. Salon ve kuzineyi kapsayan 
bu alan iki geniş heç, yan pencereler ve lumbozlar 

sayesinde günışığından en üst seviyede yaralanabiliyor. 
Kıçta yer alan konuk kamarası (ya da kamaraları) 

da çift kişilik yatak ve depolama alanlarıyla kullanışlı 
bir tasarıma sahip. Stardart donanımda hem 
kamaraların hem de salon ve kuzinenin tüm ahşap 
öğeleriyle zeminlerinde akçaağaç kullanılmış. Eğer 
istenirse ahşaplarda Amerikan kirazı ya da tik tercih 
edilebiliyor. 

İnşa malzemesi  Fiberglas

Tam boy  12,40 metre

Su hattı boyu  11,40 metre

Genişlik  4,17 metre 

Su çekimi  2,10 metre 

Ağırlık  8,9 ton

Ana yelken alanı   
52,50 metrekare 

Cenova yelken alanı  
40 metrekare 

Kamara  2-3

Motor  38 bg Volvo dizel 

Yakıt tankı  160 litre 

Temiz su tankı  320 litre 

İletişim 
www.triodeniz.com

 Teknik Özellikler / Hanse 415
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415'in iç 
mekânlarında 
zeminde 
ve ahşap 
alanlarda 
akçaağaç 
kullanılmış. 

ana kamara   

☸

konuk kamarası  

salon

banyo

kuzine 


