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Hanse505 

Οι καθαρές γραμμές της γάστρας, με το χαμηλό τφοφίλ, πι μεγάλη ιaaλο γραμμή και Το καπΊστρωμα είναι ελειJθερο για κάθε χρήση αφού όλο τα σχοινιά ακολουθούν υπό

τη φαρδιά πρύμνη, πλαισιώνουν την εξωτερική εμφάνιση του Hanse 505. ΕπιστΕ5γασμο γειες διαδρομές κάτω από το κατάστρωμα μέχρι το κόκπιτ. Οι περιφερειακοί διάδρ,.ιμοι 

πκ σχεδίασης αποτελεί το χαμηλό ύ-J;ος της ΙJΠερκατασκειιής. που rφοσφέρει καλή εΕ,ασφαλι'ζοuν άνετη μετακίνησr; που είναι απαρα(τητη ιδια{τεpα στις αγωνιστικές ιστι

ορατότητα και δ(νει μια αθλητική νότα στον χαρακτήρα του σκάφους. οδρομιΈ;ς. ~ σελ. 12 

vέo/news 

Τ α νέα και οι τελευταίες εξελίξεις από 

τον χώρο του yachting. 
Local and international news on yachting. 

σελ. 4 

Η ναυαρχίδα του οίκου θέτει υψηλές Πάμε ψάρεμα. Χρήσιμες πληροφορίες για Ένας εναλλακτικός τρόπος καλοκαιρινών 
προδιαγραφές. τους λάτρεις του είδους. διακοπών. 

The flagship sets the highest standards. Fisherman's info. Chartering holidays. 
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~ Hanse505 

Το κόκπιτ αποτελεί το δυνατό σημείο του σκάφους, που το κάνει 

να ξεχωρίζει εύκολα. Φαρδιά καθίσματα που καλύmουν πλούσιους 

αποθηκευτικούς χώρους, ένα κεντρικό τραπέζι με αναδιπλούμενο 
φύλλα, καθώς και μια καταπακτή για τη φύλαξη πρόσθετου εξο
πλισμού είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του. Πλεονέκτημά του είναι 
ακόμη το ψυγείο στον ίδιο χώρο καθώς και οι διπλές τιμονιέρες, 

από τις οποίες γίνεται εύκολα η διακυβέρνηση. Το χαμηλό ίιψος 

της υπερκατασκευής εξασφαλίζει καλή ορατότητα προς κάθε κα
τεuθυνση. 
Το 505 είναι φτιαγμένο από sandwich βινυλεστέρα με balsa, με πρό
σθετη ενίσχυση από πλέγμα GRP, επιτυγχάνοντας έτσι τη μέγιστη 
αντοχή με το μικρότερο βάρος. Η καρίνα έχει σχήμα Τ για καλύτε
ρες επιδόσεις, ενώ η βάση της είναι ενσωματωμένη στη γάστρα και 

στο κατάστρωμα για μεγαλύτερη ασφάλεια και αντοχή. 
Κύρια αρχή της Hanse σε ένα τέτοιου μεγέθους σκάφος είναι ο 
εσωτερικός χώρος να διαμορφώνεται σε συνεργασία με τον ιδιο
κτήτη και τις ανάγκες του, για αυτόν τον λόγο προσφέρεται μεγά

λη ευελιξία ως προς την τελική διαμόρφωση και την επιλογή των 
υλικών επένδυσης. Ο εσωτερικός χώρος διαμορφώνεται γύρω από 
ένα άνετο καθιστικό σαλόνι με μεγάλο τραπέζι, που μπορεί να απο
μακρύνεται όποτε χρειάζεται, και μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα. 

Επίσης, μπορεί να φιλοξενήσει άτομα μέχρι και σε έξι καμπίνες, 

προσφέροντας μια μέγιστη επιλογή 11 κρεβατιών, τριών μπάνιων -τα 
δύο με ξεχωριστό ντους- καθώς επίσης γραφείο χαρτών και έναν 
καναπέ σχήματος L. 
Ένας προαιρετικός χώρος, αλλά για κάποιους ιδιαίτερα βασικός, 
είναι αυτός που μπορεί να φιλοξενήσει ένα πλυντήριο ρούχων μαζί 

με τον απαραίτητο χώρο ερ

γασίας. Αν ο χώρος αυτός 
δεν κρίνεται απαραίτητος, 
τότε μπορεί να αξιοποιηθεί 
σαν ένα μεγάλο μπάνιο ή 
ακόμη και σαν μια διπλή κα

μπίνα με κουκέτες. 

Σ τη βασική του έκδοση, το 

Hanse 505 προσφέρει δύο δι
πλές καμπίνες στην πρύμνη 
και την επιλογή μίας σουίτας 
ιδιοκτήτη ή δύο ανεξάρτη
των διπλών καμπινών στην 

πλώρη, μαζί με μία καμπίνα 

πληρώματος και τον χώρο 

αποθήκευσης των ιστίων. 
Στα πλεονεκτήματα του μο
ντέλου συγκαταλέγονται οι 
πλούσιοι αποθηκευτικοί χώ-· 

ροι καθώς και μια μεγάλη 

αναδυόμενη τηλεόραση, ο κλιματισμός, ένας καταψύκτης και ειδικά 
ψυγεία που κρατούν δροσερό το κρασί. 

Τα γρήγορα περάόματα και οι ιδιαί-τερες ιστιοπλο"ίκές συγκινήσεις 

που υπόσχεται το σκάφος βασίζονται στην αξιοποίηση της μεγάλης 
ισάλου γραμμής, στην ανθεκτική εξαρτία αλλά και στις υδροδυναμι
κές γραμμές της γάστρας. Η καρίνα σχήματος Τ προσφέρει αρκετή 
υδροδυναμική υποβοήθηση χάρη στο σχήμα της, προσφέροντας και 

την απαραίτητη ροπή κλίσης, που επαναφέρει ομαλά το σκάφος 

στην όρθια θέση. Το πηδάλιο, επίσης, έχει τόσο μήκος, ώστε να φτά

νει περίπου μέχρι το βάθος της καρίνας, προσφέροντας έτσι πλήρη 
έλεγχο ακόμη κι όταν το σκάφος βρίσκεται σε μεγάλη κλίση. 
Στόχος των σχεδιαστών είναι το σκάφος να μπορεί να κυβερνηθεί 
πλήρως από ένα μόνο άτομο. Για τον σκοπό αυτό, έχει διατηρηθεί 
ευλαβικά η τάξη και η εργονομία σε όλο το κατάστρωμα και το 
κόκriιτ, ενώ τα πρωτεύοντα βιντζιρέλα μπορούν να είναι και ηλε

κτρικά, για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία. 

Με πλήρη ιστιοφορία, που φτάνει τα 129 τετραγωνικά μέτρα, το 
σκάφος έχει καταγράψει ταχύτητα 9,4 κόμβων στα όρτσα με τα
χύτητα φαινομένου ανέμου 27 κόμβων, ενώ ανεβαίνει στους 10,2 
κόμβους κατά την πλαγιοδρομία. Το χαμηλό προφίλ του σκάφους 
οδηγεί το κατάστρωμα κοντά στο νερό όταν η κλίση είναι μεγάλη, 
αλλά η καρίνα όπως και το βαθύ πηδάλιο δεν επιτρέπουν να χαθεί 
ο έλεγχος του σκάφους. 

The HaΓ1$e 50S offers thθ oιιtstarding sailing ard lifestyie featυes 
uΧiudιng a clever dec./<. and rigι..Jing desίgn and a ιιersatιle ιnterior 

you can customιze. Harιse qualιty is buίlt ιvith a vιίψfester saΓλ."iνvk:h 
coπstτιιction, sιainless steel keel bolts, ιηar1 bUΙkJ"ιead !aιninated to tf"Ίe 
deck and ιvιι aιxJ Τ -speed keel. 
Her deep T-keel keeps the ballast where it's needed and gives her a 
decent righting moment She also has a high-aspect balanced spade 
rudder, that extends almost to the keel foot You can sail this 14 tbns 
yacht on your own, settinQ, hauling in, shortening and trimming, the 130 
m2 sail can be carried out comfortably and directly from helmsman 
position. There are several available accommodation layouts. There's 
a choice between an owner's suite and two double cabins. You can 
a/so specify either a crew cabin, a large headjshower or a utility room; 
workshop just aft of the saloon, while ρ deck-accessed crew cabin 
can rep/ace the forepeak sail locker. ΑΙ/ variations feature separate 
toilet and shower compartments forward of the saloon and a single 
headjshower behind the chart table. 

• LOA Ι Ολι"ό μη<.ος 15,40 ιη 
• Βθaιη Ι t-43γιοιο ιτλο1~ 4,15 m 

• CM1t ι 6\.οθ,aιιο: 2...18 '" 
• Ory 't-iό3't;tlt ι Βόρο.:; Ί4 ton" 
• Ftteι C!φιJcoty .1 Δcξcμι;νή κσJΟΙ\.ιων. 300 11 

• \Vatα c.~r:xκRV Ι ΔεξaμεΙιt) vcf)Oil 030 lt 
• Engfi•s I M-\XQw.ς. 75 t'{) 


