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Sealine C530
Ένα σπορ κάμπριο σκάφος κυκλοφορεί… τόπλες
ΑΠΌ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΑΛΟΔΗΜΟ

Ο

συνδυασμός της βρετανικής κομψότητας με τη γερμανική στιβαρή κατασκευή βρίσκει την έκφρασή του
μέσα από τα σκάφη που ανήκουν πλέον στη Hanse.
Με το νέο Sealine C530, το μεγαλύτερο της σειράς, η
HanseGroup χαράζει νέα πορεία στην κατασκευή σκαφών
αναψυχής. Με πολλές σχεδιαστικές καινοτομίες το νέο μοντέλο αποπνέει μία σπορ ναυτική εμφάνιση. Οι καμπύλες

γυάλινες επιφάνειες σε κάθε πλευρά φτάνουν μέχρι το κατάστρωμα, δίνοντας την αίσθηση στον επιβάτη ότι επιπλέει,
ένα χαρακτηριστικό των Sealine. Με συνολικό μήκος 16,13
μέτρα και ύψος που δεν ξεπερνάει τα 4 μέτρα, οι αναλογίες
του το κάνουν στιβαρό αλλά και ευέλικτο. Το σκάφος πραγματοποίησε την επίσημή του εμφάνιση στο ναυτικό σαλόνι
του Ντίσελντορφ. ►
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Εξωτερική σχεδίαση
Το σκάφος περιλαμβάνει μία πολυ-λειτουργική κατασκευή
στην οροφή ώστε να είναι το σαλόνι πολυμορφικό, δίνοντας
την αίσθηση της ελευθερίας, γεμίζοντας τον χώρο με άπλετο φως. Το εμπρόσθιο μέρος της διαθέτει την ανοιγόμενη
πανοραμική οροφή που μετατρέπει τον χώρο σε αίθριο. Η
πίσω πλευρά του κόκπιτ προστατεύεται από τον ήλιο από
ένα φαρδύ sun roof, το οποίο επίσης ανοίγει αν χρειαστεί.
Ο πάγκος που βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το τραπέζι μετατρέπεται σε επίπεδη επιφάνεια κατάλληλη και για ηλιοθεραπεία. Μαζί με την αντίστοιχη μοναδική convertible πλώρη,

το σκάφος διαθέτει δύο χώρους που μετατρέπονται από
τραπεζαρία σε ξαπλώστρα ηλιοθεραπείας.
Μέσω της σκάλας οι επιβαίνοντες έχουν πρόσβαση στη
φαρδιά πλατφόρμα μπάνιου που ανεβοκατεβαίνει υδραυλικά
και μπορεί να φιλοξενήσει ολόκληρη οικογένεια ή ένα dinghy
μέχρι 3,20 μέτρα.
Στον καθρέφτη πίσω στην πλατφόρμα μπάνιου υπάρχει επίσης
και χώρος barbeque, που περιλαμβάνει και wet bar, καθώς
και το ντους με ζεστό και κρύο νερό. Έτσι, το barbeque δεν
βρίσκεται στον ίδιο χώρο του κόκπιτ που βρίσκεται η τραπεζαρία, ώστε να ενοχλεί τους καλεσμένους.
Εσωτερική σχεδίαση
Από το κόκπιτ περνάμε στο σαλόνι μέσω της συρόμενης
πόρτας. Το σαλόνι έχει θέα 360 μοιρών περιμετρικά, προστατεύοντας τους επιβαίνοντες από το κρύο ή τη ζέστη, χωρίς
να χάνουν, όμως, τη θέα και την επαφή με τη θάλασσα. Το
καθιστικό έχει σχήμα U και προσφέρει άνεση σε έναν καλαίσθητο χώρο με απρόσκοπτη θέα. Εκεί υπάρχει επίσης και το
wine bar που διατηρεί τα κρασιά στη σωστή θερμοκρασία,
χειμώνα-καλοκαίρι.
Το Sealine C530 διαθέτει τρεις καμπίνες που μπορούν να
φιλοξενήσουν έξι επιβάτες. Η master καμπίνα βρίσκεται στην
καρδιά της σχεδίασης του σκάφους, εντυπωσιάζοντας με τα
υψηλής ποιότητας υλικά κατασκευής και τα μεγάλα παράθυρα
που βρίσκονται στο επίπεδο της θάλασσας. Η master καμπίνα
διαθέτει δικό της μπάνιο, ενώ οι άλλες δύο μοιράζονται ένα
μπάνιο με χωριστή όμως πρόσβαση από κάθε καμπίνα. Η μία
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από τις δύο αυτές καμπίνες μπορεί να έχει δύο μονά κρεβάτια ή ένα διπλό queen size. Το σκάφος διαθέτει, επίσης, και
βοηθητική καμπίνα στην πρύμη που μπορεί να μετατραπεί
σε καμπίνα πληρώματος.
Η τελική διαμόρφωση του σκάφους και το φινίρισμα εναπόκεινται στον ίδιο τον πελάτη, δηλαδή μπορεί να διαλέξει από
μια μεγάλη ποικιλία το χρώμα της γάστρας και των υφάλων,
τον τύπο του καταστρώματος αν θα είναι τικ ή συνθετικό τικ,
την ταπετσαρία στο εσωτερικό, την επίπλωση, τα όργανα
και τον εξοπλισμό και πολλά άλλα.
Στο νερό
Η πιο ισχυρή έκδοση με τους κινητήρες IPS 800 κινεί το
σκάφος με άνεση, ενώ φτάνει σε τελική ταχύτητα τους 34
κόμβους προσφέροντας έντονες συγκινήσεις και εξαιρετική
ικανότητα ελιγμών, με τη βοήθεια βέβαια και του joystick που
κάνει τους χειρισμούς… παιχνιδάκι. Τα όργανα της Raymarine
παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον κυβερνήτη
καθώς και εύκολη και ασφαλή πλοήγηση.
Ιστορία
Η Sealine που ανήκει στη Fibrasonic Marine ιδρύθηκε το 1972
από τον μηχανικό αεροσκαφών Tom Murrant επειδή δεν ►
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μπορούσε να βρει σκάφος στα μέτρα του και αποφάσισε
να φτιάξει ένα δικό του. Με την εμπειρία του ως μηχανικός
σχεδίασε το σκάφος μόνος του και συνεργάστηκε με τη
Midland Marine για να του φτιάξει τα καλούπια από GRP.
Η συμφωνία ήταν εκείνος να πάρει τα καλούπια του και
η Midland να πάρει τα σχέδια του σκάφους. Όμως, στην
πράξη η Midland δεν βρήκε ποτέ το χρόνο να ασχοληθεί και
τα καλούπια έμεναν παρατημένα. Μέχρι που ένας νεαρός
εργαζόμενος στην εταιρεία, ο Frank Fish, προσφέρθηκε να
κάνει τη δουλειά στο γκαράζ του Τομ. Έτσι γεννήθηκε το
Continental cabin cruiser με μήκος 23 πόδια που τάραξε τα
νερά, με αποτέλεσμα να ιδρυθεί η Fibrasonic με έδρα στο
Μπόμπινγκτον του Στάφορντσαϊρ της Αγγλίας.
Το 1978 μετά την πετρελαϊκή κρίση, η εταιρία μεγάλωσε.
Χρειάζονταν μόλις έξι εβδομάδες για να ολοκληρώσει ένα
σκάφος, από τα χαρτιά μέχρι την καθέλκυσή του. Νέα μοντέλα προστέθηκαν, όπως το Weekender 19 ποδών, το Sport
και το Cabin 22 ποδών.
Η σειρά πήρε το όνομα C-Line και παρουσιάστηκε πρώτη
φορά στο Ναυτικό Σαλόνι του Σαουθάμπτον το 1978.
Την επόμενη χρονιά η εταιρεία μετονομάστηκε σε Sealine,
με βασικό χαρακτηριστικό στα σκάφη της τις χρωματιστές
γάστρες.
Τη δεκαετία του 1980 η εταιρεία επεκτάθηκε και πάλι με νέα
μοντέλα, όπως το Ambassador, το Senator και το Statesmen.
Η εταιρεία πλέον είναι μέλος της HanseGroup. ■

SEALINE C530
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Πληροφορίες

Dynamic Boats
τηλ. 210 96 56 641

Ολικό μήκος

16,13 μέτρα

Μέγιστο πλάτος

4,56 μέτρα

Βύθισμα

1,37 μέτρα

Κινητήρες

2 x Volvo Penta IPS 600
(435HP)

Χωρητικότητα καυσίμου

1560 λίτρα

Χωρητικότητα νερού

766 λίτρα

