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p παρουσίαση

Hanse 445
Α

έρα ανανέωσης αποφάσισε να δώσει η Hanse στην 
κατηγορία των 45 ποδιών, εμφανίζοντας το Hanse 445 
με σημαντικές βελτιώσεις, τέσσερα μόλις χρόνια μετά 

την πρώτη του επαφή με το νερό. Το μοντέλο εμφανίστηκε 
το 2010 σε σχέδια των Judel/Vroljik και ήδη θεωρείται ένα 
από τα πιο πετυχημένα γερμανικά σκάφη, αφού κατάφερε να 
φτάσει σε πωλήσεις τις 250 μονάδες. Φιλοσοφία, όμως, της 
Hanse φαίνεται να είναι η συνεχής βελτίωση των σκαφών 
της, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται πάντα ο ιδανικότερος συν-
δυασμός ανάμεσα στην άνετη διαμονή και τις ιστιοπλοϊκές 
επιδόσεις. Έτσι, το νέο Hanse 445 ακολουθεί τις τάσεις που 
διαμορφώνουν μια μοντέρνα αισθητική, διαμορφώνοντας 
ταυτόχρονα μια καλή επιλογή στους τομείς της άνεσης και 
των ιστιοπλοϊκών επιδόσεων.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
Τα σκάφη της Hanse ξεχωρίζουν από τη μοντέρνα εξωτερική 
γραμμή τους που διαμορφώνεται από μια φαρδιά και χαμηλού 
προφίλ γάστρα με μικρό ύψος υπερκατασκευής. Η σχεδίαση 

αυτή διαμορφώνει ένα καθαρό κατάστρωμα για εύκολη δια-
κίνηση σε όλο το μήκος και πλάτος του σκάφους, αλλά και 
ένα φιλόξενο κόκπιτ, όπου άνετα μπορεί κανείς να απλώσει 
τα πόδια του χωρίς να εμποδίζει τον απέναντι.
Ο καθρέφτης αναδιπλώνεται διαμορφώνοντας μια άνετη 
πλατφόρμα μπάνιου όταν είναι στην οριζόντια πλεύση και, 
φυσικά, δεν εμποδίζει την πλεύση όταν είναι στην κατακόρυφη 
θέση και δεν χρησιμοποιείται.
Το χαμηλό προφίλ στη σχεδίαση της γάστρας σε συνδυασμό 
με το πλάτος της στο πίσω μέρος χαρίζουν μεγάλη ευελιξία 
πάνω στο νερό, διευκολύνοντας τους χειρισμούς κατά τη δι-
άρκεια των ελιγμών. Το σκάφος είναι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου 
από πολυεστέρα σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές 
της Ηanse και καλύπτεται από ένα στρώμα βινυλεστέρα για 
μέγιστη αντοχή κατά της ώσμωσης. Το κατάστρωμα ακολουθεί 
την τεχνική sandwich με ξύλο μπάλσα που προσφέρει αντοχή, 
μόνωση και, φυσικά, μικρό βάρος. Ένα πλέγμα δοκών ενισχύει 
τα γύρω από τη θέση της καρίνας, προσφέροντας την απα-
ραίτητη ακαμψία και στιβαρότητα στις έντονες καταπονήσεις. 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
Αν και το σκάφος φαίνεται αρκετά χαμηλό από το έξω μέ-
ρος ο εσωτερικός χώρος εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος 
οροφής και, φυσικά, το μήκος και πλάτος για να χαρακτηρι-
στεί άνετος και φιλόξενος. Δυνατό σημείο στην επιλογή του 
σκάφους είναι η μεγάλη ποικιλία χρωματισμών που μπορεί 
να επιλέξει κανείς στα υλικά της εσωτερικής επένδυσης, 
ώστε να προσαρμόσει το σκάφος στο προσωπικό του γούστο.
Τα 13,5 μέτρα μήκους του Hanse 445 μπορούν να αξιοποιηθούν 
πλήρως ώστε να χρησιμοποιηθεί ως ιδιωτικό yacht ή ως ένα 
άνετο σκάφος chartering. Σε όλες τις εκδόσεις του εσωτερι-
κού χώρου δεσπόζει το μεγάλο κεντρικό σαλόνι με φυσικό 
φωτισμό, με έναν αναπαυτικό καναπέ σχήματος L απέναντι 
από την τραπεζαρία σχήματος U με το κεντρικό τραπέζι. Ο 
καναπές, όμως, μπορεί κάλλιστα να αντικατασταθεί από ένα 
μικρότερο τραπέζι και δύο πολυθρόνες, δημιουργώντας δύο 
άνετες θέσεις για καφέ.
Η κουζίνα έχει διατηρηθεί έξυπνα στο πίσω δεξιά μέρος ώστε 
να διευκολύνεται ο εξαερισμός μέσα από την καταπακτή εισό-

δου αλλά και να εξυπηρετεί καλύτερα την τραπεζαρία αφού 
γειτνιάζει άμεσα με αυτή. Απέναντι από την κουζίνα ένας 
αρκετά μεγάλος χώρος έχει αξιοποιηθεί για τη διαμόρφωση 
του μπάνιου που εξυπηρετεί τις δύο πίσω διπλές καμπίνες. 
Στην ιδιωτική έκδοσή του το Hanse 45 διαμορφώνει μια σου-
ίτα για τον ιδιοκτήτη στο χώρο της πλώρης. Διπλό κρεβάτι, 
ιδιαίτερο μπάνιο και μεγάλος αποθηκευτικός χώρος για τη 
φύλαξη του ρουχισμού δίνουν τα βασικά στοιχεία στο χώρο, 
όπου μπορεί κανείς να προσθέσει το καθαρά προσωπικό του 
γούστο. Στην έκδοση chartering ο χώρος αυτός μοιράζεται σε 
δύο ακόμη διπλές καμπίνες, ανεβάζοντας, έτσι, τον αριθμό 
των φιλοξενούμενων ατόμων στα οκτώ. 

ΣΤΟ ΝΕΡΟ
Η ευκολία χειρισμών του Hanse 445 επιτυγχάνεται χάρη 
στην απλή ιστιοφορία του, που του δίνει τη δυνατότητα του 
selftacking αλλά και στην οργάνωση όλων των απαραίτητων 
σχοινιών που τρέχουν κάτω από το κατάστρωμα και φτάνουν 
στο κόκπιτ χωρίς μπλεξίματα και σύγχυση. Το κατάρτι ► 
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και η μάτσα της Selden μπορούν να συ-
γκρατούν ιστιοφορία επιφάνειας 96,36 
τετραγωνικών μέτρων που μοιράζεται σε 
55,73 τετραγωνικά μέτρα στη μαΐστρα 
και 40,63 μέτρα στο jib. Μια genoa 106% 
επιφάνειας 45,81 τετραγωνικών μέτρων 
και ένα gennaker 150,65 τετραγωνικών 
μέτρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
επίσης για να απογειώσουν πραγματικά 
τις επιδόσεις του σκάφους.
Το Hanse 445 προσφέρει δύο επιλογές 
όσον αφορά την καρίνα. Η πρώτη έχει 
βάθος 2,25 μέτρα και απευθύνεται σε 
όσους θέλουν να συμμετέχουν σε αγω-
νιστικές αναμετρήσεις, ενώ η δεύτερη 
έχει βάθος μόλις 1,82 μέτρα διευκολύ-
νοντας αυτούς που θέλουν να απολαμ-
βάνουν μια κρουαζιέρα και να έχουν 
πρόσβαση και σε πιο ρηχά νερά. Το βά-
ρος, πάντως, και των δύο διαμορφώνεται 
στα 3.500 κιλά, κάτι που προσφέρει στο 
σκάφος αρκετή ευστάθεια και μικρές 

παρουσίαση

κλίσεις σε συνδυασμό με την πλατιά 
σχεδίαση της γάστρας.
Η κίνηση του σκάφους πάνω στο νερό 
θα μπορούσε να θεωρηθεί ήπια και ομα-
λή σε όλες τις πορείες. Με ταχύτητα 
ανέμου γύρω στους 12 κόμβους μπορεί 
να διατηρεί μια ταχύτητα της τάξης των 
7 κόμβων στα όρτσα και γύρω στους 
9 κόμβους στην πλαγιοδρομία, ενώ η 
ταχύτητα αυτή ξεπερνά τους 10 κόμ-
βους όταν ο άνεμος δυναμώνει στους 
20 κόμβους.
Η διακυβέρνηση υποβοηθείται από τη 
διπλή τιμονιέρα που εξασφαλίζει καλή 
ορατότητα σε κάθε πορεία. Σημαντικό 
στοιχείο είναι ότι κάθε τιμονιέρα συνο-
δεύεται από το δικό της κέντρο οργάνων, 
έτσι ώστε να διευκολύνονται σημαντικά 
οι υποχρεώσεις ελέγχου του κυβερνήτη.
Το Hanse 45 φαίνεται ότι δίνει νέο αέρα 
στην κατηγορία κατατάσσοντας για μια 
ακόμη φορά το γερμανικό ναυπηγείο 

HANSE 445
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πληροφορίες Status Yachts 
τηλ. 210 98 81 610

Ολικό μήκος 13,52 μέτρα

Μέγιστο πλάτος 4,38 μέτρα

Βύθισμα 2,25 / 1,82 μέτρα

Βάρος 11 τόνοι

Κινητήρες 53 ίπποι

Δεξαμενή νερού 450 λίτρα

Δεξαμενή καυσίμων 220 λίτρα

ανάμεσα στα κορυφαία σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Εισάγοντας τα στοιχεία της 
μοντέρνας σχεδίασης και της ευκολίας 
χειρισμών και διατηρώντας την άνεση 
του προκατόχου του, το νέο μοντέλο 
αναμένεται ότι θα ξεπεράσει τις πωλή-
σεις των 250 μονάδων σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα. ■




