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التركوازي السـاحر األنـيـق
يشّع كالسيكية عصرية

TURQUOISE رافـعـًا لواء GOGO



الكهربائيـة التي يشـغلها بنـك البطاريات. ويمكـن تزويده كذلك 
بتجهيزات أخرى لدعم كفاءته واستقالليته.

وتجدر اإلشـارة إلى أن حوض غدانسـك يصنع حاليًا النموذج 
األول من هذا اليخت المستقبلي.

إنه المستقبل أمام عينيك.
هـذا هـو االنطبـاع الـذي تسـتخلصه عنـد النظـر إلـى 
 Sunreef Yachts اليخـت الجديـد للشـركة البولنديـة المشـهورة

.80 Sunreef Power Eco الذي أطلقت عليه اسم
وكما نالحظ في صورته، فهو يخت آلي عصري فخم مزدوج 
أحدث  باستخدام  بالكامل  خاصة  بمواصفات  مصنوع  الهيكل 
االبتكارات في الصناعة البحرية التي توفر له الطاقة المطلوبة.

ومن اسـمه نعرف أنه يخت يحافظ على نظافة البيئة. فهو 
يحمـل نظـام طاقـة شمسـية خفيف الـوزن فائـق الحداثة يغطي 
مسـاحة أكثـر مـن 200 متـر مربـع. وبذلـك فأنـه يزيـد مـن توليـد 

.40 kwp الطاقة الشمسية حتى تصل إلى
كمـا أنـه مـزود ببنـك بطاريـات قويـة ولكـن خفيفـة الـوزن 
)أخـف بــ 30 بالمئـة مـن البطاريـات المسـتخدمة فـي الصناعـة 
األداء  لدعـم  وذلـك   6kg/kwh مـن  أقـل  كثافـة  مـع  البحريـة(، 

الـوزن. وفعاليـة 
وبالطبـع، فأنـه يضمـن إبحـارًا صامتـًا ومـدى إبحـار طويـاًل 
والمحـركات  الشمسـية  لأللـواح  الواسـعة  المسـاحة  بفضـل 

ُانظر إلى المستقبل
في شكل وخصائص

80 Sunreef
Power Eco

الذي »ال حد لمدى 
إبحاره«!

80 SUNREEF POWER 23.95M

  ألواح الطاقة الشمسية تغطي مساحة 200 متر مربع
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المسـاحة نفسـها إلقامـة مركـز جلوس واسـع مـزود بالعديد من 
المقاعد.

وال ننسـى أن نذكر أن الصالون األساسـي يفتح على مركز 
القيادة الخلفي كي يدمج مساحة الطعام الداخلية مع مساحات 

االسترخاء الخارجية حيث نجد المزيد من المقاعد مع البار.
بالكامـل  خاصـة  بمواصفـات  المصمـم  نفسـه  والصالـون 
يمكـن أن يضـم مطبخًا كاماًل، وفقـًا للتصميم الذي يتم اختياره، 

مع محطة إبحار داخلية مرتفعة.

األحجـام الواسـعة فـي كل هيـكل تسـاهم فـي تحقيـق كل 
المتطلبات الضرورية إلبحار مريح.

ولمزيد من الخصوصية على المتن، فأنه يتم الوصول إلى 
أماكن الطاقم )الكبائن ومركز الجلوس( مع المطبخ، مباشرة من 

مركز القيادة الخلفي.
الفخمـة  الضيـوف  لكبائـن  أخـرى  اعتمـاد تصاميـم  ويمكـن 

تزيد من مستوى الراحة. وهي أساسًا ثالث كبائن.
www.sunreef-yachts.com

أيضـًا .. وأيضـًا .. ومـن غدانسـك البولندية، دشـنت 
 Otoctone 80 أخيرًا اليخت اآللي Sunreef Yachts

المزدوج الهيكل.
وهـو يخت فخـم ديناميكي مثالي للرحـالت الطويلة المدى 
الشـركة  أسـطول  إلـى  انضـم  وقـد  عليـا،  راحـة  تتطلـب  التـي 
المخصـص لرحـالت التشـارتر. وبذلـك من المقـرر أن يبدأ رحالته 

غربي البحر األبيض المتوسط صيف العام الحالي.
وهو ينتمي إلى تشكيلة Sunreef Power 80 التي تتميز 
بهيكل عصري جميل ومصابيح كالسيكية من الستانليس ستيل 

ومتون من التيك وجوانب عالية وإضاءة قوية.
كاراجـه الكبيـر مـع المنصـة الخلفيـة يتيحـان لـه إيـواء القـارب 

والعديد من األلعاب المائية والجت سكي.
تيـراس المقدمـة واسـع ويحتـل كامـل العـرض وهـو مثالـي 
للقـاءات واالسـترخاء تحـت الشـمس. ويتـم الدخـول إليـه مـن 

الصالون بسهولة.
هـذا اليخـت الـذي يتميـز بمرونـة فـي الديكـور والتصميـم 
الداخلـي يحمـل علـى متن برج القيادة مسـبح Spa وبارًا والعديد 

من المقاعد.
الـذي يمكـن  الرئيسـي  الجنـاح  ومـن خصائصـه األساسـية 
وضعه في مقدمة الطبقة الرئيسـية. وهو مزود بسـرير مزدوج 
باتجـاه التيـراس وحمام مع دوش ومكتب وغرفة للتزين. ويغمره 
المنـور. ويمكـن كذلـك اسـتخدام  زجـاج  الطبيعـي مـن  الضـوء 

Otoctone 80
فخر أسطول التشارتر
Sunreef Yachts لدى

باشر عمله رسميًا
80 Sunreef Power Otoctone 80

الطول اإلجمالي: 23,95 مترًا

البناء: مواد مركبة

العرض: 12 مترًا

الغاطس: 1,7 متر

2x575 hp – 2x1200 hp :المحركان

سعة المياه: 1600 ليتر

2x8000 L – 2x5000 L :سعة الوقود

الضيوف: 12

A :التصنيف

Sunreef Yachts :التصميم والهندسة البحرية
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