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ΤΕΥΧΟΣ 154
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Hanse 415

Τ
ο ναυπηγείο Hanse εξασφαλίζει πλέον για κάθε σκά-
φος που μπαίνει στη γραμμή παραγωγής του την 
κομψότητα αλλά και τις υψηλές επιδόσεις. Αυτό οφεί-

λεται στη νέα σχεδίαση που ακολουθεί με τις αγωνιστικές 
ναυπηγικές γραμμές που εξασφαλίζουν μεγάλη ευελιξία 
αλλά και υψηλή ταχύτητα. Το Hanse 415 προέκυψε από την 
εξέλιξη του μοντέλου Hanse 400 έτσι ώστε να προσφέρει 
10% περισσότερο εσωτερικό χώρο για μια πιο άνετη δια-
μονή. Οι βελτιώσεις στο νέο μοντέλο συμφωνούν απόλυτα 
µε τις νέες τάσεις της αγοράς σε αυτή την κατηγορία και 
η Hanse κατάφερε να τις υλοποιήσει με γερμανική ακρίβεια, 
χωρίς, όμως, να αυξήσει υπέρογκα το κόστος αγοράς και 
συντήρησης. ►
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Εξωτερική σχεδίαση
Η εξωτερική σχεδίαση του νέου Hanse 415 διακρίνεται από 
το αγωνιστικό προφίλ και τη χαμηλή υπερκατασκευή, αλλά 
και το µεγάλο πλάτος της γάστρας στην πρύμνη. Τρία πα-
ραλληλόγραμμα φινιστρίνια κοσμούν τα πλαϊνά τοιχώματα 
της γάστρας, ενώ στην υπερκατασκευή εφαρμόζεται το ίδιο 
αγωνιστικό πρότυπο µε µικρές κρυστάλλινες επιφάνειες και 
περισσότερη έµφαση στα hatches της οροφής της.
Το κόκπιτ στο πίσω µέρος αξιοποιεί µε τον καλύτερο τρό-
πο τις διαστάσεις της γάστρας, προσφέροντας έναν άνετο 
καθιστικό χώρο µε δύο κλασικούς πάγκους καθισµάτων και 
κεντρικό αναδιπλούµενο τραπέζι. Οι δύο τιµονιέρες είναι το-
ποθετηµένες λίγο πριν τον καθρέφτη ώστε να εξασφαλίζεται 
η ακρίβεια στον έλεγχο του σκάφους, ενώ τα σχοινιά της 
µαΐστρας και της τζένοας ακολουθούν καλυµµένες διαδροµές, 
εξασφαλίζοντας µια αίσθηση τάξης και λειτουργικότητας.
Το σκάφος δεν διαθέτει µόνιµη πλατφόρµα µπάνιου στο πίσω 
µέρος. Τον ρόλο αυτό παίζει ο ίδιος ο καθρέφτης, ο οποίος 
αναδιπλώνεται ώστε να δηµιουργεί µια κοµψή εξέδρα πάνω 
από το νερό. Ταυτόχρονα διευκολύνεται η πρόσβαση προς το 
κόκπιτ, το οποίο θα µπορούσε να θεωρηθεί ως η προέκταση 
της πλατφόρµας προς το εσωτερικό του σκάφους.

παρουσίαση
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Εσωτερική σχεδίαση
Το εσωτερικό του Hanse 415 εξασφαλίζει 10% περισσότερο 
ωφέλιµο όγκο σε σχέση µε το προηγούµενο µοντέλο, χάρη 
στην έξυπνη σχεδίαση της γάστρας του, αλλά ταυτόχρονα 
διακρίνεται και για το ύψος της οροφής του. Έτσι, το εσωτε-
ρικό του σκάφους θα µπορούσε να χαρακτηριστεί φιλόξενο 
αλλά και λειτουργικό.
Η διαρρύθµιση των εσωτερικών χώρων προσφέρει πολλές 
εναλλακτικές λύσεις, κάτι που καθιστά το µοντέλο ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό στην κατηγορία του. Για παράδειγµα, o ιδιο-
κτήτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάµεσα σε δύο 
διαφορετικά σχέδια, το ένα µε την κλασική διαµόρφωση 
σε σχήµα L και το άλλο µε εκτεταμένο πάγκο εργασίας, 
περισσότερο αποθηκευτικό χώρο και µια πρόσθετη θέση 
για δεύτερο ψυγείο.
Αν πάλι το σκάφος πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για τον δι-
άπλου του ωκεανού, τότε µπορεί να κρατήσει τον χώρο µιας 
καµπίνας ως χώρο εργασίας, ενώ ανάλογα µε τους καλεσµέ-
νους µπορεί να επιλέξει µία ή δύο τουαλέτες και µία ή δύο 
καµπίνες στο πίσω µέρος. Σε όλες τις εκδόσεις η καµπίνα 
του ιδιοκτήτη είναι τοποθετηµένη στην πλώρη και µπορεί 
να έχει δική της τουαλέτα, ενισχύοντας την αυτονοµία της. 
Στον κεντρικό και φαρδύτερο χώρο του σκάφους κυριαρχεί 
το σαλόνι µε τον µεγάλο καναπέ σχήµατος Π και το κεντρικό 
τραπέζι στη δεξιά πλευρά, και ένα µικρό γραφείο χαρτών µε 
δύο αντικριστά καθίσµατα στην αριστερή πλευρά.

Στο νερό
Το Hanse 415 είναι σχεδιασµένο ώστε να µπορεί να κυβερνηθεί 
χωρίς πολυµελές πλήρωµα. Σε αυτό συντελούν το ελεύθερο 
κατάστρωµα, που διευκολύνει τη γρήγορη πρόσβαση σε κάθε 
σηµείο του σκάφους, η διπλή τιµονιέρα, που εξασφαλίζει 
σωστό έλεγχο µε τον άνεµο τόσο από δεξιά όσο και από 
αριστερά, η δυνατότητα εύκολου τακ, χάρη στη σχεδίαση της 
ιστιοφορίας και η βολική τοποθέτηση των βιντζιρέλων στο 
πίσω µέρος, που διευκολύνει τη χρήση τους. Τα βιντζιρέλα 
προαιρετικά µπορούν να είναι και ηλεκτρικά, κάνοντας ακόµη 
ευκολότερη τη διακυβέρνηση από ένα µόνο άτοµο.
Το σκάφος µπορεί να πετύχει αγωνιστικές επιδόσεις µε την 
καρίνα σχήµατος T και βάθους έξι ποδών και εννέα ιντσών, 
που του εξασφαλίζει µικρές κλίσεις και καλό κράτηµα, αλλά 
εµφανίζει εξίσου καλή σταθερότητα και µε την καρίνα σχήµα-
τος L µε βύθισµα κατά 1 πόδι και 2 ίντσες λιγότερο, που 
εξασφαλίζει πρόσβαση σε πιο ρηχά νερά. Το µέσο έρµα του 
σκάφους φτάνει τα 2.685 κιλά.
Το σύστηµα Jefa από τη ∆ανία που χρησιµοποιείται για τον 
έλεγχο των πηδαλίων κάνει την αίσθηση στο τιµόνι ευχάρι-
στη και σίγουρη. Μπορεί κανείς να οδηγήσει το Hanse 415 
µε το ένα µόνο χέρι, αφήνοντας το άλλο ελεύθερο για ένα 
αναψυκτικό ή ένα δροσιστικό κοκτέιλ. ►
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HANSE 415
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πληροφορίες Status Yachts
τηλ. 210 98 81 610

Ολικό μήκος 12,10 μέτρα

Μέγιστο πλάτος 4,08 μέτρα  

Βύθισμα 1,98 μέτρα / 1,65 μέτρα

Εκτόπισμα 8,4 τόνοι

Κινητήρας 29,4 kW / 40 Hp

Δεξαμενή καυσίμων 140 λίτρα

Δεξαμενή νερού 325 λίτρα

Μόνο µε τη τζένοα το σκάφος µπορεί να ταξιδέψει µε ταχύ-
τητα 3 έως 5 κόµβους µε φαινοµενικό άνεµο έως 8 κόµβους. 
Το πολικό διάγραµµα δίνει 6,7 κόµβους µε φαινοµενικό άνεµο 
14 κόµβων και γωνία πλεύσης 40 µοιρών, ενώ η ταχύτητα 
ξεπερνά τους 9 κόµβους µε φαινοµενικό άνεµο 20 κόµβων.
Η µηχανή των 40 ίππων που προσφέρεται στη βασική έκ-
δοση µπορεί να προσφέρει ταχύτητα 7 κόµβων µε 2.600 
στροφές ανά λεπτό, ενώ η δεξαµενή καυσίµων που µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί έχει χωρητικότητα 140 λίτρων περίπου, 
εξασφαλίζοντας άνετα περάσµατα σε περίπτωση άπνοιας. 
Οι ελιγµοί του σκάφους µέσα στο λιµάνι κρίνονται απόλυτα 
ικανοποιητικοί αλλά µπορούν να διευκολυνθούν ακόµη πε-
ρισσότερο µε τη χρήση ενός bowthruster αν αυτό επιλεγεί 
από τον προαιρετικό εξοπλισµό. ■

παρουσίαση




