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Hanse 505 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΝΟ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟ 

Α 
ν και η σχεδιαστική ομάδα των Judel/Vrolijk ακολούθη
σαν τις γραμμές ενός ταχύτατου ιστιοφόρου, το Hanse 
505 των δεκατεσσάρων τόνων δεν είναι ένα πανάλα

φρο σκάφος αγώνων. Το μοντέλο της Hanse βασίζεται σε μία 
ίσαλο γραμμή μεγάλου μήκους, σε ιδανικές υδροδυναμικές 

αναλογίες γάστρας και καρίνας και, φυσικά, σε μια ιστιοφορία 

μεγάλης επιφάνειας για να επιτυγχάνει γρήγορα περάσματα 

αλλά μεγάλη έκκριση αδρεναλίνης κατά τη διάρκεια της 

ιστιοπλο"ίας. Το Hanse 505 ανήκει σε μια κατηγορία σκαφών 
στην οποία επικρατεί μεγάλος ανταγωνισμός και ανακτά το 

χαμένο έδαφος μετά το πέρασμα της οικονομικής κρίσης 

επιστρέφοντας σε αξίες που απορρέουν από τη σύγχρονη 

αισθητική, την υψηλή ποιότητα κατασκευής, αλλά και τη 

διαρκή μείωση του κόστους προς όφελος της ανάπτυξης 

αλλά και της διάδοσης της ιστιοπλο"ίας σε ολόκληρο τον 

κόσμο. Το Hanse 505 είναι ένας καλός πρεσβευτής με αυτόν 
τον προσανατολισμό. ~ 

plιlsl/ 77 



Εξωτερική σχεδίαση 

Η εξωτερική εμφάνιση του Hanse επιβάλλεται με την απλότητά 
της. Οι κάθετες γραμμές στην πλώρη και στην πρύμνη και μια 

ευθύγραμμη κουπαστή οριοθετούν μια γάστρα με γρήγορο 

άνοιγμα μετά την κόγχη της πλώρης, ώστε να πάρει το μέγιστο 

πλάτος της το οποίο και διατηρεί μέχρι την πρύμνη . Η γάστρα 

έχει τέσσερα παραλληλόγραμμα φινιστρίνια σε κάθε πλευρά, 

ενώ η υπερκατασκευή έχει διατηρηθεί σε χαμηλό ύψος , αφή

νοντας ταυτόχρονα αρκετό ελεύθερο χώρο στο κατάστρωμα. 

Οι ανέσεις στον ανοιχτό χώρο του σκάφους περιλαμβάνουν 

τις ξαπλώστρες ηλιοθεραπείας κάτω από τη μάτσα και, φυ

σικά, ένα βαθύ κόκπιτ που αποτελεί και το κυρίαρχο στοιχείο 

στην αρχιτεκτονική του σκάφους. Το κόκπιτ διαμορφώνει 

δύο παράλληλους καναπέδες σε αρκετά μεγάλη απόσταση 

μεταξύ τους, που αξιοποιούνται ως σαλόνι, θέσεις ηλιοθε

ραπείας ή καθίσματα τραπεζαρίας αν το κεντρικό τραπέζι 

αποκτήσει ολόκληρη την επιφάνειά του ανοίγοντας τα δύο 

αναδιπλούμενα φύλλα. 

Οι δύο τιμονιέρες του σκάφους είναι τοποθετημένες αρκετά 

πίσω για να εξασφαλίζεται η απαραίτητη άνεση κινήσεων 

κατά τη διάρκεια της ιστιοπλο'ίας, ενώ ακριβώς πίσω τους ο 

καθρέφτης μπορεί να ανοίγει προς τα πίσω, δημιουργώντας 

μια φαρδιά πλατφόρμα μπάνιου για δραστηριότητες δίπλα 

στο νερό. 



Εσωτερική σχεδίαση 

Το Hanse 505 είναι ένα σκάφος που απευθύνεται στο ευρύ 
κοινό και για αυτόν τον λόγο η εσωτερική του διαρρύθμιση 

είναι αρκετά ευέλικτη για να καλύπτει πολλές απαιτήσεις. 

Η επιλογή της κατάλληλης διαρρύθμισης απλοποιείται από 

τη φιλοσοφία της Hanse, η οποία χωρίζει τον εσωτερικό χώρο 
σε τέσσερις βασικές περιοχές, καθεμιά από τις οποίες μπορεί 

να διαμορφωθεί με τον ιδιαίτερό της τρόπο. Στην περιοχή 

της πλώρης, για παράδειγμα, προσφέρονται οι επιλογές μιας 

σουίτας για τον ιδιοκτήτη ή δύο ανεξάρτητων καμπινών για 

τους καλεσμένους. Μπορεί επίσης να επιλεγεί μια καμπίνα 

πληρώματος, ένα μεγάλο μπάνιο ή ένα δωμάτιο εργασίας 

ακριβώς πίσω από την περιοχή του σαλονιού, ενώ μια ακόμη 

καμπίνα για το πλήρωμα μπορεί να τοποθετηθεί με ανε

ξάρτητη είσοδο στον χώρο της πλώρης, που προβλέπεται 

για τη φύλαξη των ιστίων. Όλες οι παραλλαγές διαρρύθμι

σης προβλέπουν ξεχωριστούς χώρους υγιεινής, τόσο στην 

περιοχή μπροστά από το σαλόνι όσο και πίσω από αυτό, 

προσφέροντας την ίδια ευκολία σε όλους τους καλεσμένους. 

Το σαλόνι είναι ευρύχωρο με αρκετό ύψος οροφής και φυσικό 

φωτισμό από τα πολυάριθμα hatches της uπερκατασκευής. 

Το βασικό τραπέζι προσφέρει καθίσματα για οχτώ άτομα , 

ενώ η κεντρική νησίδα προσφέρει επιπλέον κάθισμα και 

αποθηκευτικό χώρο για τον μάγειρα που θα απασχολείται 

στην κουζίνα του σκάφους. Ο εξοπλισμός της περιλαμβάνει 

ψυγείο με προαιρετικό καταψύκτη, φούρνο μικροκυμάτων, 

καφετιέρα και ψύκτη κρασιού, ενώ αν η εσωτερική διαρρύθ

μιση περιλαμβάνει περισσότερους καλεσμένους μπορεί να 

τοποθετηθεί στον χώρο της πλυντήριο πιάτων και ρούχων. 

Η επένδυση του εσωτερικού χώρου προσφέρει πολλές επι

λογές χρωμάτων και υλικών που ξεπερνούν τους 30 σuνδυα-

σμούς, έτσι ώστε ιδιοκτήτης να μπορεί να εκφράσει καλύτερα 

το προσωπικό του γούστο. 

Τέλος, το γραφείο χαρτών του 505 κοιτάζει προς την πλώρη 
και διαθέτει έναν μεγάλο πάγκο με αρκετές παράπλευρες 

θέσεις για τα ηλεκτρονικά όργανα του σκάφους αλλά και 

αρκετό αποθηκευτικό χώρο για τη φύλαξη των χαρτών και 

των ναυτικών οδηγών. ιιι,. 



Στο νερό 

Το Hanse 505 είναι ένα σκάφος κρουαζιέρας που μπορεί, 

όμως , να προσφέρει ιδιαίτερες συγκινήσεις στον κυβερνή

τη και το πλήρωμα κατά τη διάρκεια της ιστιοπλο"ίας χάρη 

σε μια ιστιοφορία συνολικής επιφάνειας 129 τετραγωνικών 
μέτρων. Στο ταχύμετρο του σκάφους μπορεί κανείς εύκολα 

να δει την ένδειξη των 9,4 κόμβων στα όρτσα και των 10,2 
κόμβων σε πλαγιοδρομία, με ταχύτητα ανέμου 20 κόμβων. Στις 
απότομες ριπές ανέμου το σκάφος πλαγιάζει αρκετά, χωρίς, 

όμως, να χάνει την κατεύθυνσή του και επανέρχεται ομαλά 

στη σταθερή του θέση. Τη συμπεριφορά αυτή την οφείλει 

στη βαθιά καρίνα σχήματος Τ, αλλά και στο μακρύ πηδάλιο 

με μικρό λόγο μήκους πλάτους που διαθέτει. 

Το σκάφος προσφέρει την εναλλακτική λύση της μηχανο

κίνησης, όταν δεν υπάρχει άνεμος, χάρη σε έναν κινητήρα 

Volvo των 72 ίππων και ένα σύστημα μετάδοσης saildrive 

που μεταφέρει την ισχύ σε τρίφτερη προπέλα με σταθερά 

πτερύγια . Με αυτή την ιπποδύναμη το σκάφος μπορεί να 

διατηρήσει μια ταχύτητα 7 κόμβων στις 1500 στροφές ανά 
λεπτό, που αυξάνεται στους 8,6 κόμβους στις 2000 στροφές, 

και τερματίζει στους 9,7 κόμβους στις 2.500 στροφές ανά 
λεπτό. Ο κινητήρας και το πηδάλιο προσφέρουν καλή ευ

ελιξία στους ελιγμούς μέσα στο λιμάνι ακόμη και όταν δεν 

χρησιμοποιείται ο ωθητής της πλώρης. 

Το Hanse 505 αποδεικνύεται ένα ακόμη ζωντανό παράδειγμα 
της ποιότητας που χαρακτηρίζει τα μοντέλα του γερμανικού 

ναυπηγείου αλλά και της φιλοσοφίας που διακατέχει τους 

διάσημους σχεδιαστές του . Η επιλογή του φαίνεται να δικαι

ολογείται περισσότερο από τις ιδιαίτερες αρετές παρά το 

γεγονός ότι προσφέρεται και σε μια πολύ δελεαστική τιμή 

για το μέγεθός του. • 

HANSE 505 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΠΙΚΑ 

Πληροφορίες 

Ολικό μήκος 

Status Yachts 
τηλ 210 98 81 610 

15,4 μέτρα 

Μέγιστο πλάτος 4,8 μέτρα 
·---------------------------------------------------------------------· 
Βύθισμα 2,4 μέτρα 

·---------------------------------------------------------------------· 
Βάρος 14 τόνοι 

Κινητήρας Volvo D2-75 diesel, 
72 ίππων 

Χωρητικότητα καυσίμου 280 λίτρα 
·---------------------------------------------------------------------· 
Χωρητικότητα νερού 650 λίτρα 


