
New Μodel

     Από τις τελευταίες δημιουργίες 
του γερμανικού ναυπηγείου. 
Φίνες γραμμές, κομψός σχεδιασμός, 
εντυπωσιακά εσωτερικά. 
 Ένα ιστιοπλοϊκό που κινεί το 
ενδιαφέρον μας από τη πρώτη στιγμή.
O λόγος για το νέο Hanse 445…. 

Family Cruiser 

     Easy to sail, with modern and 
comfortable loft style interior, 
provides a lot of space under 
deck. This Judel/Vrolijk-design is 
a fast boat with a surprising value 
for money ratio. 

Hanse 445
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New Μodel

     Το σκάφος φέρει την υπογραφή του Judel/Vrolijk Design, 
καταξιωμένους σχεδιαστές κυρίως αγωνιστικών. Συγκεκριμένα 
ο ένας εκ των δύο, ο Rolf Vrolijk, είναι ο σχεδιαστής του Alinghi 
που κέρδισε το America's Cup του '03. Το Hanse 445 είναι 
σχεδιασμένο για γρήγορες πλεύσεις και πολύ καλή 
εκμετάλλευση του εσωτερικού χώρου για την άνετη διαβίωση 
των επιβατών του. Για τη κατασκευή της γάστρας έχουν 
χρησιμοποιηθεί ειδικές ρητίνες πολυεστέρα (orthophtalic & 
DCPD) οι οποίες εκτός από την ενισχυμένη αντοχή που 
προσδίδουν στη κατασκευή, έχουν και οικολογικό χαρακτήρα. 
     Το εξωτερικό στρώμα της γάστρας είναι κατασκευασμένο από 
ένα ειδικό στρώμα gelcoat για επαρκή προστασία κατά της 
όσμωσης. Για τη κατασκευή του καταστρώματος έχει 
χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία «σάντουιτς» με GRP και πυρήνα 
από ξύλο Balsa πετυχαίνοντας εκτός από καλή μόνωση,  μεγάλη 
αντοχή και ακαμψία με το μικρότερο δυνατόν βάρος. Αναφορικά 
με την ποιότητα κατασκευής οφείλουμε να πούμε ότι είναι σε 
υψηλή επίπεδα κρίνοντας από τα υλικά ενώ σχεδίαση και 
κατασκευή έχει την έγκριση του Germanischer Lloyd. 

     The boat was designed by Judel and Vrolijk, 
renowned designers in Europe. It is worth noting that 
Rolf Vrolijk is the designer of “Alinghi” which won the 
America's Cup in 2003. Hanse 445 was designed for fast 
sailing but at the same time it makes the best of the 
available interior area in order to offer passengers 
comfortable living. Apart from reinforcing the hull's 
durability, the special polyester resins (orthophtalic & 
DCPD) which were used for constructing the hull are 
also eco-friendly. 
     The hull's outer layer is made of a special gel coat 
providing sufficient protection against osmosis. The 
'sandwich' technique which was used for the deck 
included GRP and Balsa wood core, thus achieving not 
only good insulation but also great durability and rigidity 
with the smallest possible weight. Just like in all of the 
company's boats, the quality of the construction is 
supreme. The boat's design and construction has been 
authorized by the Germanischer Lloyd. 

Το deck είναι 
επενδυμένο με 
ξυλεία teak.  

Deck is lined 
with teak 

Διαφορετικές  χρωματικές 
επιλογές των εσωτερικών 

Various colors for the 
interiors 

OnDeck 
      Όλο το κατάστρωμα είναι επενδεδυμένο 
με ξύλο teak. Η αρματωσιά έχει άλμπουρο 
από την SPARCRAFT κατασκευασμένο από 
ανοδιωμένο αλουμίνιο όπως η μάτσα και το 
boom wang. Οι σταυροί έχουν γωνία προς τα 
πίσω για την ασφαλέστερη στήριξη του 
καταρτιού με ρυθμιζόμενος επίτονο.  Η  
μαΐστρα είναι full batten, με lazy jacks, και ο 
φλόκος έχει σύστημα self tacking και roller 
reefing. Το σύστημα μουδαρίσματος της 
μαΐστρας είναι single line reefing πού γίνεται 
με ένα μόνο μουδόσχοινο από το cockpit για 
μεγαλύτερη ευκολία. 
     Πιο πρύμα, στο cockpit, βρίσκονται 4 
βιτζιρέλα,  εκ των οποίων το ένα είναι 
ηλεκτρικό. Πιο πίσω είναι οι δύο 
εργονομικές τιμονιέρες με επένδυση 
δέρματος για να έχουμε καλύτερη αφή με το 
τιμόνι. Για το δέσιμο στο λιμάνι, υπάρχουν 4 
κοτσανέλα, 2 στη πλώρη και 2 στη πρύμνη 
του σκάφους. Οι αποθηκευτικοί χώροι, που 
υπάρχουν κάτω από τους πάγκους και τα 
καθίσματα, είναι αρκετά μεγάλοι. 
     Η φαρδιά πρύμνη, ανοίγει τελείως 
δημιουργώντας μια ευρύχωρη πλατφόρμα 
προσφέροντας εύκολη πρόσβαση από και 
προς τη θάλασσα. 

On Deck
     At the bow we find a quite spacious anchor hatch with an means we only need one reefing sheet at the cockpit, which 
anchor powerwinch. The entire deck boasts teak wood makes things a lot easier. The cockpit has four winches one 
flooring. As for the rigging, there is a SPARCRAFT mast of which is electric. Further astern we find the two 
made of anodized aluminum, the material used for the ergonomical, leather-dressed steering wheels which allow 
boom and the boom wang, too. The spreaders form a better contact with the wheel.  For the needs of mooring, 
backward angle to better support the mast whereas the there are four cleats, two at the bow and two astern. The 
backstay can be trimmed.  The mainsail is full batten with storage areas under the counters and seats are quite large.
lazy jacks and the jib has a self-tacking and roller-reefing      The broad transom can be completely freed of furniture, 
system. thus creating a spacious platform allowing the easy access 
     The mainsail has a single line reefing system which of passengers to the sea.
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Below Deck 
     Κατεβαίνοντας στο σαλόνι, συναντάμε τον χώρο 
της κουζίνας, που περιλαμβάνει διπλό ανοξείδωτο 
νεροχύτη, φούρνο με δύο εστίες υγραερίου, 
ψυγείο, μεγάλο πάγκο εργασίας και τους 
απαραίτητους αποθηκευτικούς χώρους. Πιο 
πλώρα βρίσκεται ένας μεγάλος καναπές σχήματος 
U με τραπέζι στη μέση και δυνατότητα για 8-10 
άτομα. Το chart table είναι στα αριστερά. Ανάλογα 
με την επιλογή του αγοραστή το σκάφος διατίθεται 
σε 3ή 4 διπλές καμπίνες και 2 τουαλέτες. Οι δύο 
πρυμνιές καμπίνες είναι standard ενώ στη πλώρη 
δύναται να βγει μια Μaster ή δύο μικρότερες με 
κουκέτες. Όλο το εσωτερικό είναι επενδεδυμένο 
με ξυλεία, δίνοντας μια αίσθηση πολυτέλειας. Τα 
πολλά φινιστρίνια και το hatch δημιουργούν 
ικανοποιητικές συνθήκες φυσικού φωτισμού και 
εξαερισμού.

Interior
     Going belowdecks to the living room area, to 
the right there is the kitchen with the double 
bowl stainless steel sink, a stove with two gas 
burners, fridge, large countertop and 
cupboards. Further on to the front we find a U-
shaped sofa round a dining table. 8 to 10 people 
can seat here comfortably. On the left there is 
also the chart table. Depending on the owner's 
request the boat can have three or four double 
cabins and two toilets. The two aft cabins are 
standard whereas the bow can have a master 
cabin with a double bed or two smaller bunk 
bed cabins. The interior is fully covered in wood, 
giving the boat a sense of luxury. The boat's 
several hull windows and hatches create more 
than satisfactory conditions of natural light and 
ventilation.

Φιναλίστ για τον ετήσιο 
διαγωνισμό Σκάφος της 
Χρονιάς στην κατηγορία 

των Family Cruisers 

The 13.4-metre sailing 
yacht Hanse 445 was 

nominated for the 
European Yacht of the 

Year award in the 
category family cruiser
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HanseYachts AG
         Η Hanse Yachts δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό 
και την κατασκευή ιστιοπλοϊκών σκαφών. 
Με ισχυρή παρουσία στα ναυπηγικά δρώμενα, αξιόλογα 
projects και συνεχείς διακρίσεις διεθνούς ακτινοβολίας 
έχει καταφέρει να είναι στο προσκήνιο της αγοράς. Σε 
αυτό να προστεθεί η εποικοδομητική συνεργασία με το 
γραφείο των Judel και Vrolijk.

         Since 1990, when the company was set up in 
Germany, Hanse Yachts has been building top-of-
the-line yachts. The builders' collaboration with the 
famous designers Judel and Vrolijk resulted in a 
series of sailboats, ranging from 31 to 63 feet, which 
could never go unnoticed both due to their high 
performance as well as their functionality.

Κομψές γραμμές, 
λειτουργικότητα 
και αφαιρετικός 
σχεδιασμός 

Modern and 
comfortable loft 
style interior, 
providing a lot of 
space under deck.

STATUS YACHTS LTD.
Afxentiou Street 5, Kalamaki, Athens (GR) 
Tel: +30 (210) 9881610 | +30 (210) 9881046

mobile: +30 6944305057
Fax: +30 (210) 9845598

e-mail : alexiadis@status-yachts.com

Τεχνικά | Specs 

Ολικό μήκος | LOA 13,52 m.

Μήκος ισάλου | LWL 12,20 m.

Βύθισμα | Draft     2,25 m. (standard)

Εκτόπισμα | Displacement 11 t  

Ιστιοφορία | Sail Area 96,36 m2 

Φλόκος | Self tacking jib 40,63 m2

Gennaker 150,65 m2

I           17.52 m 

P          16.55 m 
 

Κινητήρας | Engine  Volvo D2 53HP

Χωρητικότητα νερού |  Water Tank   450 lit 

Τιμή | Price 145.500 euro (basic)

Μήκος γάστρας | Hull Length 13,40 m.

Πλάτος | Beam  4,38 m.

1.82 m. (optional) 

Έρμα | Ballast  3.5 t

Μαΐστρας | Main Sail 55,73 m2

Genoa 106% 45,81 m2

Rig

J           5.25 m 

E           5.90 m

Χωρητικότητα πετρελαίου | Fuel  220 lit

Πιστοποίηση CE | Certification  Κατηγορία Α

Family Cruiser 
Hanse 445 Μηχανοστάσιο και εγκαταστάσεις

     Το μηχανοστάσιο βρίσκεται κάτω από τη σκάλα, έχει εύκολη πρόσβαση από τρία 
σημεία και είναι επενδεδυμένο με ηχομονωτικό υλικό. Η μηχανή του είναι μια Volvo 
D2-55  DIESEL 53 ίππων, με πόδι (saildrive). Έχει ηλεκτρική εγκατάσταση 12V με 2 
μπαταρίες (80 & 80A) για τα service και την εκκίνηση της μηχανής, καθώς και 
ηλεκτρική εγκατάσταση 220V για παροχή ρεύματος από το λιμάνι ή την ηλεκτρική 
γεννήτρια (extra εξοπλισμό του σκάφους). Διαθέτει θερμοσίφωνα ζεστού νερού και 
φορτιστή μπαταριών 12V/30A.  Η χωρητικότητα του σκάφους σε πετρέλαιο είναι 220 
λίτρα και η αντίστοιχη σε νερό 450 λίτρα. 

Engine room – Facilities
     The engine house which is under the stairs can be easily accessed from three 
different points and is covered with sound-absorbing material. It is powered by a 
53 hp Volvo D2-55 DIESEL with saildrive. It has a 12V power installation with two 
batteries (80 & 80A) for servicing and engine ignition, as well as a 220V power 
installation to allow power supply from the marina or the generator included in 
the boat's extras. It also has a water boiler and a 12V/30A battery charger.  The 
boat's fuel capacity is 220 litres while its water capacity is 450 litres. The boat is 
also equipped with a waste water tank. 
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