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 Sunreef شـركة  مؤسـس   Francis Lapp بـات 
Yachts المشـهورة شـخصية مؤثـرة فـي الصناعـة 
البحريـة الدوليـة. فـي مـا يلـي أحـدث مـا قالـه حـول االتجاهـات 

الحالية والمستقبلية في بناء المراكب:

علـى مـدى أكثـر مـن عشـرين عامـًا مـن العمـل فـي عالـم 
اليخوت، شهدت قيام العديد من االتجاهات في قطاع تصميم 

اليخوت.
واليوم نحن نشهد حصول أحد أهم التطورات في الصناعة 
ذات  الهيـكل  المزدوجـة  المراكـب  علـى  الطلـب  تزايـد  البحريـة: 

األحجام الكبيرة.
إن قسـمًا من سـوق السوبر يخت ذات الهيكل الواحد تحرك 
تدريجيـًا باتجـاه الهيـاكل المتعـددة. نحـن نـرى اليـوم المزيـد مـن 
تصاميـم المراكـب الكبيـرة المزدوجـة الهيـكل. كمـا أن المـاركات 

التجارية التي تصنع مراكب من هيكل واحد باتت تجرب تصاميم 
لمراكب فخمة متعددة الهياكل.

في المستقبل القريب سنرى أن المراكب المزدوجة الهيكل 
ستحتل مكانًا بارزًا في عالم السوبر يخت أيضًا. هذا االتجاه بات 

ملموسًا وواضحًا. ولكن كيف بدأ ذلك؟
عندمـا أسسـت Sunreef Yachts لـم تكـن المراكب الفخمة 
المزدوجة الهيكل موجودة، لم يتصور أحد أن المراكب المتعددة 
الهيـاكل سـتصل إلـى مـا وصلـت إليـه اليـوم مـن موقـع متقدم 
فـي عالـم الفخامـة. فـي العـام 2003 أطلقنـا أول مركـب مزدوج 

الهيكل ببرج قيادة.
لقد اكتشفنا آفاقًا جديدة. ومنذ ذلك الوقت رحنا نندفع نحو 
األمام وصنعنا المراكب المزدوجة الهيكل من طبقتين، وأطلقنا 
أول سوبر يخت متعدد الهياكل مصنوع من الكربون، وركبنا أول 

شراع قابل للطي على مركب أطول من 24 مترًا.

Francis Lapp
:Sunreef Yachts مؤسس
المستقبل لليخوت 

المتعددة الهياكل
الطلب الدولي يزداد على المراكب الكبيرة المزدوجة الهيكل

أول مركب مزدوج الهيكل ببرج قيادة أطلقته الشركة العام 2003

مراكبنا المزدوجة الهيكل تعبر المحيطات بكل سهولة

نحن نصنع حاليًا أكبر يخت آلي فخم مزدوج الهيكل حتى اليوم
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 مالكو السوبر يخت 

يرغبون في: 

المزيد من الثبات – 

االقتصاد في الوقود 

– الحلول الصديقة 

للبيئة – Ratio أفضل 

للطول مقابل الحجم – 

مساحات رحبة مفتوحة 

– االلتصاق بالمياه

حوض Sunreef الجديد.
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وأود أن أذكر أن Sunreef Yachts قد تم تكليفها أخيرًا ببناء 
أكبـر يخـت آلـي فخم مزدوج الهيكل حتى اليوم. وهو يخت طوله 

49 مترًا وعرضه 17 مترًا.
هـذا اليخـت، إلـى جانب مشـاريع السـوبر يخت األخـرى التي 
ننجزها حاليًا في حوضنا ستشكل عالمات فارقة يقتدى بها في 

الصناعة البحرية. لقد بدأنا هذه الرحلة بوضع قوي.
اآلن،  حتـى  اسـتثنائي.  الشـركة  تشـهده  التـي  الزخـم  إن 
ضاعفنا عائداتنا المالية عن السنة الماضية. إن منشآتنا مستمرة 
فـي التوسـع بشـكل كامـل، مكتـب جديـد بالكامـل وموقـع إنتـاج 
جديـد بالكامـل يضـم أكبـر ماكينـة CNC فـي أوروبـا. نحـن نسـير 
في االتجاه الصحيح وبالسرعة المطلوبة .. المستقبل للمراكب 

المتعددة الهياكل.
www.sunreef-yachts.com

لقد كانت مراكبنا اآللية المزدوجة الهيكل هي األولى التي 
تحمـل Pod Propulsion، كمـا أنهـا كانـت األولى التي اسـتطاع 

مدى إبحارها عبور األطلسي.
وفـي  أبـدًا.  االبتـكار  فـي  االسـتمرار  عـن  نتوقـف  ال  إننـا 
الصناعـة البحريـة هنـاك خـط فاصـل بيـن واضعـي االتجاهـات 

الجديدة والذين يتبعونها.
واليـوم، إن الميـل الحالـي فـي األسـواق يتجه نحـو المراكب 
الكبيرة  الفخمة العابرة للمحيطات المتعددة الهياكل. لقد تغيرت 
 )Ratio( توقعات الزبائن. مالكو السوبر يخت يتطلعون إلى نسبة
أفضل للطول مقابل الحجم، والمزيد من الثبات، واالقتصاد في 
اسـتهالك الوقـود، والحلـول الصديقة للبيئـة. إنهم يرغبون في 
مسـاحات رحبـة مفتوحة كـي يقضوا أوقاتًا ممتعـة مع األصدقاء 

والعائلة. ويريدون أن يكونوا مالصقين للمياه.
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