SUNREEF 50 ECO – TIRIL 15.2M

TIRIL

طليع تشكيلة Sunreef 50 Eco
يستحق أكثر من جائزة
خـالل السـنوات األخيـرة ،بـرزت قضايا البيئة بشـدة،

الدائـم والدقيـق بالشـروط البيئيـة التـي وضعتهـا المؤسسـات

فـي أوسـاط عالـم اليخوت ،وأحدثت ضجـة كبيرة قام

والجمعيات الدولية المختصة.

إلطالق يختها المقبل
المزدوج الهيكل
» Sunreef 60 «Eالذي
يحمل المزيد من الحلول
الهادفة للحفاظ على
سالمة البيئة
وضمن هذه األجواء جاءت سلسلة ،Eco Sunreef Yachts
بنماذجهـا المشـرقة لتؤكـد أن هـذه الشـركة البولنديـة (مركزهـا

بهـا الذيـن يطالبون بتغيير فوري حقيقـي في توجهات الصناعة

ومن يتابع التطورات في الصناعة البحرية ،ال بد وأن يالحظ

غدانسـك) جديـة فـي المعالجة ومصـرة على إحـداث المزيد من

البحريـة ،يحمـي البيئـة مـن أي تلـوث أو اعتـداء مهمـا كان نوعـه

أن اليخوت الشراعية الفخمة ،وكذلك اليخوت المزدوجة الهيكل،

التغييـر فـي عالـم اليخـوت بهـدف رعايـة الطبيعـة وحمايتهـا مـن

هـي علـى رأس اليخـوت والمراكـب والسـفن التـي اهتمـت

كل سوء.

أو حجمه.
ولهـذا نـرى أن الكثيـر مـن مصممـي اليخـوت الفخمـة
وصانعيهـا وكذلـك مـن أركان الصناعـات البحريـة ،قـد اتخـذوا
إجـراءات كبيـرة وصغيـرة بهـذا الخصـوص ،وأكـدوا التزامهـم
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ً
حاليا
الشركة تحضر

بسالمة البيئة منذ فترة غير قصيرة.

ً
مثال تخفيض استهالك الوقود واعتماد أساليب
ومن ذلك

بيئية جديدة لعبور المحيطات معبدة هذا الطريق الطويل.

theworldofyachts.com

وهـي ليسـت الوحيـدة فـي هـذا المجال إذ أن هنـاك العديد
مـن العالمـات التجاريـة البحريـة األخـرى التـي تقـوم بالمهمـة

ً
أيضا.
نفسها
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SUNREEF 50 PAZ 15.2M
مالك اليخت يروي ما
حصل معه منذ استالمه
من حوض غدانسك

وأضـاف يقـول« :ولقـد بدأنـا رحلة الـ

ً
ميـا مـن هنـا ،نحـو الكاريبـي وجـزر
4289
الكنـاري و  Cape Verdeثـم .St Lucia
ً
رائعا للغاية .وكان معدل
وكان أداء اليخت
السـرعة  6,5عقـد .أمـا الــ  SOGالقصـوى
باعتماد األشـرعة فقد بلغت  16,3عقدة.
ومـع األسـف ،عنـد منتصـف الرحلـة فـي
األطلسـي انقطـع حبـل الشـراع المثلـث
الضخـم .وكنـا نتمنـى أن نعـوض الــ
 Parasailorلكنـه اصيـب بأضـرار خفيفـة.
وبالتالـي لـم نتمكـن مـن اسـتخدامه فـي

Sunreef 50 PAZ

عبر األطلسي بسهولة
في رحلة مشوقة
هـذا مـا رواه Christian

بـه نحـو سـواحل الكاريبـي وفلوريـدا

حـوض غدانسـك إلـى الدنمـرك والنرويج

 Braunمالـك أول نسـخة من

المشمسـة .وقـد توجـه فـي رحلتـه

والمضايـق .وقـد مررنـا بمرفـأ Bergen

اليخـت الجديـد  ،Sunreef 50 PAZعنـد

نحـو مواقـع جذابـة فـي البحـر األبيـض

ثـم اتجهنـا نحـو  Ibizaوأسـرعنا لنلحـق

المتوسـط مـع عائلتـه وأصدقائـه قبـل

بمهرجـان كان لليخـوت فـي أيلـول/

عبوره األطلسي ألول مرة.
هذا اليخت الشـراعي الفخم المزدوج
الهيـكل شـارك فـي معـرض ميامـي
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أن يعبـر المحيـط األطلسـي بطاقمـه
المحترف.

ً
رسـميا للناس
سـبتمبر حتى يظهر اليخت
للمـرة األولـى .وإثـر ذلـك اسـتمتعنا

الدولـي األخيـر لليخـوت ،وذلـك بعـد أن

قـال  Braunعـن هـذه التجربـة

بجنـوب فرنسـا وعدنـا إلـى  ،Ibizaمرفأنا

اسـتلمه مالكـه مـن منشـآت Sunreef

المثيـرة ليختـه الكفـؤ« :كمـا تعلمـون،

المحلـي ،كـي نسـتعد لرحلتنـا المرتقبـة

 Yachtsفي غدانسك البولندية وانطلق

كانـت أول رحلـة لنـا علـى متـن  PAZمـن

بعبور األطلسي للمرة األولى».
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