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ΤΕΥΧΟΣ 149
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 €4.80

Project Chuan

Revolver 44GT

Prestige 750

Hanse 575

Lagoon 630 MY
MTU ENGINES

VOLVO OCEAN RACE 
PARIS/LONDON/DUSSELDORF  

BOAT SHOWS
ROLEX SYDNEY-HOBART  

YACHT RACE 
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Hanse 575
Απόσταγμα ιστιοπλοϊκής τεχνογνωσίας  

Τ
ο νέο Hanse 575 προσφέρει ταυτόχρονα όλες τις νέες ιδέες που 
έχουν εφαρμοστεί σε ένα ιστιοφόρο σκάφος όσον αφορά τη σχεδί-
αση της γάστρας, την εσωτερική διαρρύθμιση, την εργονομία και την 

ασφάλεια του καταστρώματος. Οι σχεδιαστές του Judel/Vrolijk κατάφεραν 
να δημιουργήσουν μια γρήγορη και σταθερή γάστρα, γύρω από μια πρω-
τοποριακή εσωτερική διαρρύθμιση για άνετη διαμονή και, παράλληλα, να 
ενσωματώσουν όλα τα απαραίτητα εργονομικά στοιχεία για εύκολο χειρισμό, 
που μετατρέπουν την ιστιοπλοΐα σε αληθινή απόλαυση. ►
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παρουσίαση

Εξωτερική σχεδίαση
Το Hanse 575 διακρίνεται εύκολα από το τριγωνικό σχήμα 
της κάτοψης της γάστρας του, με το οποίο το ναυπηγείο 
διαμορφώνει πλέον την προσωπικότητα όλων των μοντέλων 
του. Η κατακόρυφη κόγχη της πλώρης και την πρύμνης και 
το χαμηλό προφίλ, καθώς και η μακριά ίσαλος γραμμή σε 
συνδυασμό με το μεγάλο φάρδος της γάστρας, προέρχονται 
από τις γραμμές της αγωνιστικής ιστιοπλοΐας, μαρτυρώντας 
με την πρώτη ματιά τις επιδόσεις του.
Μια πιο προσεκτική παρατήρηση, όμως, αποκαλύπτει ότι 
το σκάφος αυτό προσφέρεται ταυτόχρονα για κρουαζιέρα 
αλλά και πολυήμερη διαμονή στη θάλασσα. Για παράδειγμα, 
τα πολλά ανοίγματα στη γάστρα και στο κατάστρωμα και 

οι διαστάσεις του κόκπιτ εξασφαλίζουν έναν φωτεινό και 
ευχάριστο εσωτερικό χώρο, καθώς και ένα άνετο εξωτερικό 
σαλόνι με δυο τραπέζια, για αξέχαστες στιγμές με όλη την 
οικογένεια ή τους καλεσμένους.
Το κατάστρωμα του Hanse 575 καλύπτεται από ξύλο τικ και 
προσφέρει άφθονους χώρους ηλιοθεραπείας και ξεκούρασης 
χάρη στις διαστάσεις του και την προσεγμένη τοποθέτηση 
όλου του ιστιοπλοϊκού εξοπλισμού. Έτσι, τα σχοινιά από το 
κατάρτι μέχρι το κόκπιτ τρέχουν μέσα σε ειδικούς καλυμμέ-
νους διαδρόμους, ενώ τα βίντσια έχουν τοποθετηθεί περιφε-
ρειακά και αρκετά πίσω στο κόκπιτ ώστε να μη διακόπτουν 
την εύκολη μετακίνηση. Δώδεκα συνολικά ανοίγματα στο 
κατάστρωμα οδηγούν το φυσικό φως και τον φρέσκο αέρα 
στον εσωτερικό χώρο. Ταυτόχρονα λειαίνουν το κατάστρωμα 
κάνοντας την κίνηση πάνω σε αυτό ανεμπόδιστη.
Το μεγάλο φάρδος που διατηρεί η γάστρα μέχρι τον καθρέ-
φτη δεν εξυπηρετεί μόνο την υδροδυναμική της απόδοση. Ο 
καθρέφτης μπορεί να αναδιπλώνεται προς τα κάτω, αποκα-
λύπτοντας τον χώρο φύλαξης του βοηθητικού σκάφους, το 
οποίο μπορεί κάλλιστα να είναι ένα φουσκωτό με κινητήρα 
jet. Ο χώρος αυτός αποτελεί και το ισχυρό όπλο του σκά-
φους έναντι του ανταγωνισμού, ο οποίος δεν φαίνεται να 
έχει ακολουθήσει ακόμη παρόμοιες προδιαγραφές. Η πόρτα 
με τη σειρά της δημιουργεί μια πλατφόρμα μπάνιου, μετα-
τρέποντας το κόκπιτ κυριολεκτικά σε μια ιδιωτική παραλία. 
Σε αυτή μπορεί να προστεθεί και η ξαπλώστρα ηλιοθερα-
πείας επιφάνειας 4,6 τετραγωνικών μέτρων που μπορούν να 
δημιουργήσουν τα δύο ανεξάρτητα τραπέζια όταν ενωθούν.
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Εσωτερική σχεδίαση
Αντίθετα από το σκοτεινό και στριμωγμένο εσωτερικό που 
συναντά κανείς σε ένα κλασικό ιστιοφόρο, οι σχεδιαστές του 
Hanse 575 κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν άνετο χώρο 
διαβίωσης συγκρίσιμο με αυτόν ενός μικρού διαμερίσματος, 
οποίος, όμως, έχει το πλεονέκτημα ότι μετακινείται και αλ-
λάζει συνεχώς περιβάλλον.
Η είσοδος γίνεται από τη φαρδιά καταπακτή και τη σκάλα 
με κλίση 50 μοιρών που διασφαλίζει μια πραγματικά ήπια και 
ασφαλή πρόσβαση. Τα πολυάριθμα ανοίγματα προσφέρουν 
φυσικό φωτισμό και εξαερισμό και διαμορφώνουν μια φιλό-
ξενη ατμόσφαιρα, εμπλουτίζοντας το σκάφος με μια σπιτική 
αίσθηση. Ταυτόχρονα διασφαλίζεται και η απρόσκοπτη θέα 
προς σχεδόν κάθε κατεύθυνση.
Η εσωτερική διαρρύθμιση χωρίζει το σκάφος σε έξυπνες 
ζώνες που εξυπηρετούν την πλοήγηση, τη διαμονή και τη 
διατροφή. Έτσι, η θέση πλοήγησης μπορεί να μετατραπεί 
σε έναν μεγάλο χώρο γραφείου με δερμάτινο κάθισμα. Μια 
μεγάλη τηλεόραση μπορεί να ανασηκώνεται ώστε να διαχω-
ρίζει την κουζίνα από την τραπεζαρία. Η κουζίνα, με διάταξη 
σε σειρά, διακρίνεται από τους πολυάριθμους χώρους απο-
θήκευσης αλλά και τη δυνατότητα εξοπλισμού της σύμφωνα 
με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εκάστοτε ιδιοκτήτη.
Το σαλόνι έχει διαμορφωθεί σε έναν πραγματικό χώρο ξεκού-
ραστης διαβίωσης, ξεφεύγοντας κατά πολύ από την κλασική 
τραπεζαρία που συναντά κανείς στα περισσότερα ιστιοφόρα. 
Η λογική του καθιστικού του μικρού διαμερίσματος ακολου-
θείται κι εδώ κατά γράμμα και εμπλουτίζεται από 1.200 και 
πλέον συνδυασμούς επένδυσης, υλικών και χρωματισμών, 
ώστε να βρεθεί σίγουρα ο κατάλληλος που ταιριάζει στο 
γούστο και την ιδιοσυγκρασία του κάθε αγοραστή.
Η σουίτα του ιδιοκτήτη αποτελεί ένα ακόμη δυνατό σημείο 
του σκάφους. Το Hanse 575 προσφέρει διπλό κρεβάτι με 
περιφερειακή πρόσβαση και πλήρη αυτονομία με ξεχωριστή 
τουαλέτα και μπάνιο, που θα ζήλευε ακόμη και ένα μηχανοκί-
νητο σκάφος. Οι υπόλοιπες καμπίνες δεν στερούνται εργο-
νομία και πολυτέλεια και υπάρχει δυνατότητα να αυξήσουν 
τους χώρους ξεκούρασης σε 3, 4, 5 ή ακόμη και 6, ανάλογα 
με την εσωτερική διαρρύθμιση. ►
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HANSE 575
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πληροφορίες Status Yachts
τηλ. 210 98 81 610

Ολικό μήκος 17,15 μέτρα  

Μέγιστο πλάτος 5,20 μέτρα

Βύθισμα 2,85 μέτρα 

Εκτόπισμα 19.500 κιλά

Κινητήρας 78kW / 107 ίπποι  

Δεξαμενή καυσίμων 520 λίτρα

Δεξαμενή νερού 810 λίτρα

Στο νερό
Το νέο HANSE 575 έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που 
το καθιστούν ιδανικό για ταξίδι στην ανοιχτή θάλασσα, όπως 
είναι η ίσαλος γραμμή μεγάλου μήκους, η μεγάλη επιφάνεια 
της ιστιοφορίας που εξασφαλίζει επιδόσεις, το άνετο και 
ασφαλές κόκπιτ για εύκολη και σίγουρη διακυβέρνηση, αλλά 
και η στιβαρή κατασκευή του. Το σκάφος είναι σχεδιασμένο 
ώστε να μπορεί να ταξιδέψει ακόμη και χωρίς πεπειραμένο 
πλήρωμα. Ο ιδιοκτήτης μπορεί απλά να επιλέξει τα ηλεκτρι-
κά βίντσια για τον έλεγχο των σχοινιών από το κόκπιτ, να 
ρυθμίσει τον προορισμό του στον αυτόματο πιλότο και να 
απολαύσει το ταξίδι μαζί με την παρέα ή την οικογένειά του.
Η σχεδίαση της γάστρας και η επιφάνεια της ιστιοφορίας 
υπόσχονται καλές επιδόσεις ακόμη και σε πολύ ήπιες καιρικές 
συνθήκες, ενώ το ζύγισμα του σκάφους, η καρίνα σχήματος 

παρουσίαση

T και το αποτελεσματικό πηδάλιο εξασφαλίζουν την καλύ-
τερη δυνατή ευστάθεια αλλά και την ταχύτερη πλεύση σε 
σχέση με άλλα σκάφη της ίδιας κατηγορίας ακόμη και σε 
δύσκολες συνθήκες.
Η διπλή θέση διακυβέρνησης εξασφαλίζει καλή ορατότητα 
προς κάθε κατεύθυνση αλλά και ένα ξεκούραστο κάθισμα πίσω 
από κάθε τιμονιέρα. Το σκάφος μπορεί να κινηθεί με άνεση 
ακόμη και όταν δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες ανέμου χάρη 
στο βασικό κινητήρα των 107 ίππων που διαθέτει. Για όσους, 
όμως, θέλουν ακόμη πιο γρήγορη πλεύση με κινητήρα, οι 
κατασκευαστές δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ιπ-
ποδύναμη μέχρι και 150 ίππους. Ο μεγαλύτερος κινητήρας ίσως 
να εξασφάλιζε περισσότερη ευελιξία και ακρίβεια χειρισμών 
μέσα στο λιμάνι. Αυτή, όμως, στην περίπτωση του Hanse 575, 
εξασφαλίζεται περισσότερο από τη χρήση του bowthruster. ■




