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Hanse 495
Cap. Centauro Navegador
Cap. Elisete Pereira de Souza
velejar@centauronavegador.org.br

A

Hanse Yachts é o terceiro
maior estaleiro do mundo
na produção de veleiros
em série. Em visita à sua sede em
Greifswald/Alemanha, pudemos
constatar a qualidade dos materiais
empregados e a tecnologia avançada de sua linha de montagem.
Elegância, desempenho e excelentes características de navegação é o que encontramos no Hanse
495. A cabine baixa em relação ao
passadiço lembra o estilo flush-deck do convés de verdadeiros
“puro-sangue”, sendo um diferencial de design e um elemento de
segurança, como também o são
a genoa autocambante e as duas
rodas de leme. Seguindo a tendência atual de manter o convés
livre e desobstruído, as adriças e
escotas são embutidas no convés
e todos os comandos ficam bem à
mão do timoneiro, de forma funcional e ergonômica. Essas características, associadas à possibilidade

de acrescentar qualquer equipamento de navegação eletrônica
que for desejado, tornam o Hanse
495 muito fácil de navegar, mesmo
com tripulação reduzida. O espaçoso cockpit acomoda confortavelmente cinco a seis tripulantes. O
espelho de popa rebatível se transforma em uma grande plataforma,
quase ao nível da água, para o conforto da tripulação.
O imenso volume interno, associado à grande luminosidade,
oferece uma amplitude visual sem
igual. O conceito Hanse de espaços individualizados permite uma
liberdade de personalização do
interior nunca antes disponível em
veleiros de série, pelo preço de veleiros de série.
Porém, nenhuma tecnologia
pode substituir a experiência, a
paixão e o respeito pelo mar. Os
veleiros Hanse são criados e construídos por uma equipe que vive
em uma cidade costeira, em contato direto com o mar, e para quem
velejar é como estar em casa e produzi-los é uma tarefa tão prazerosa
quanto velejar. V

Espaçoso,
Prático e
Elegante
Hanse 495 – Características Técnicas
Comprimento

15,40 m

Linha-d´agua

13,54 m

Boca

4,75 m

Calado

2,38 m(standard) / 1,98 m (opcional)

Deslocamento

14.000 kg (standard)
14.450 kg (opcional)

Peso da quilha

4.000 kg (standard) / 4.450 kg (opcional)

Motor

53 KW / 72 HP

Tanque de água

650 litros

Tanque de diesel

300 litros

Área vélica total

129 m²

Projeto

Judel/Vrolijk&Co

velejar e meio ambiente
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