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إثر إطالق���ه الناجح ليختي���ن كبيرين مزدوجي 
الهي���كل يزيد طول الواح���د منهما على 100 
 Sunreef ق���دم الع���ام 2010، صنع ح���وض
يخت���ًا ش���راعيًا مزدوج الهي���كل )82 قدمًا( من 
تصني���ف DD( Double Deck( أطل���ق عليه 

.Houbara اسم
ه���ذا اليخ���ت تصميمه عص���ري وهيكاله 
انس���يابيان وب���رج قيادت���ه المس���توحى من 
اليخ���وت الراقي���ة الكبي���رة مس���احته 35 مترًا 

مربعًا.
الزب���ون األوروبي المعجب بأناقة ورحابة 
 Double 102 أقدام( اختار تصميم( Ipharra

Deck األصلي الذي اشتهر به الحوض.
يق���ول Francis Lapp المدي���ر التنفيذي 
للحوض: »لقد تم إنجاز صفقة اليخت بفضل 
ق���درة Sunreef الواضح���ة على صنع يخوت 
كبي���رة بمواصف���ات خاصة لمالكي���ن مميزين 
وفقًا ألرقى معايير البناء. وجاءت الس���نوات 
األخيرة لنبني يختين كبيرين مزدوجي الهيكل 
ونكتس���ب خب���رة ال تقدر، اس���تخدمناها في 
تطوير اليخت الجديد Sunreef 82 أول سوبر 

يخت نبنيه من مواد مركبة«.
ثم���رة  ه���ي  الحديث���ة  الب���دن  خط���وط 
تكنولوجيات التصميم المتطورة لدى الحوض 
وأبحاث���ه المس���تمرة للتفتي���ش ع���ن حل���ول 
جديدة. وقد قام مكتب الهندسة البحرية لدى 
الح���وض بدراس���ة األداء والكفاءة مس���تعينًا 
 Computational Fluid Dynamics ب���� 
)CFD( ف���ي أرق���ى مس���توياتها بالتنس���يق 
 Rivoyre Ingenierie و   K-Epsilon م���ع 
الكائن���ة ف���ي Sophia Antepolis، إضاف���ة 
 Finite Element Analysis تطبي���ق  إل���ى 
على حس���ابات البنية وذلك بهدف توس���عة 

األقسام البنيوية.
 Sunreef 82 DD ولق���د ت���م تصمي���م

أول سوبر يخت Sunreef 82 DD يبنيه الحوض من مواد مركبة خفيفة متطورة

Houbara: مواصفات غير مسبوقة 
وأداء استثنائي ليخت شراعي 

 مساحة مركز القيادة 64 مترًا مربعًا – مساحة برج القيادة 34 مترًا مربعًا
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وفق���ًا ل���� Stepped Hull Chines لتوس���عة 
المس���احات الداخلي���ة م���ن دون المس���اومة 
عل���ى الكف���اءة، وفي تصميم ال���� DD هناك 
كابينة واس���عة واحدة للمالك في المقدمة، 
إضاف���ة إلى صالون رح���ب ومضيء ومحطة 
داخلية إلدارة الدفة مع مش���اهد للبحر. ولهذا 
الس���بب، يعتب���ر هذا النم���وذج بدي���اًل مثاليًا 
ليخ���ت آلي تقليدي يس���تهلك كمي���ات كبيرة 
م���ن الوقود. وليس بعي���دًا أن تصبح اليخوت 
المزدوج���ة الهي���كل ال� DD، هي س���وبر يخت 
المس���تقبل، بحفاظها على مس���توى الراحة 
على المتن واس���تهالكها المنخفض للوقود 
بس���بب غاطس���ها المنخفض وقدرتها على 
اإلبحار باألشرعة، مع الحفاظ على االستقرار 

التام في كل األوقات.
ه���ذا اليخت الخاص يس���تضيف س���بعة 
أشخاص في جناح للمالك يحتل كامل العرض، 
وكابين���ة لكب���ار الضيوف، وكابين���ة للضيوف 
بسريرين تتحول إلى كابينة مزدوجة مع سرير 
إضاف���ي Pullman، إضاف���ة إلى طاقم من 
اثنين لمس���اعدة المالك )أصل���ه بحار(. وهو 
يمت���از ب���� Canoe Type Boom وص���اِر م���ن 

الكربون. 
وم���ن العناصر المميزة ف���ي هذا اليخت 
طاب���ق ال���� Mezzanine الذي يض���م طاولة 
للقهوة ضمن مس���احة للجلوس إلى الجانب 
األيمن من الطبقة الرئيسية داخل المساحة 
المخصص���ة لتن���اول الطعام. وهن���اك أيضًا 
مس���احة للخ���زن فيه���ا معدات للط���الء إذ أن 
المالك يس���تمتع بهذا النشاط خالل اإلبحار. 
ه���ذا الطاب���ق اإلضاف���ي يوف���ر المزي���د من 

طابق ال� Mezzanine الذي 
يضم طاولة للقهوة من 

العناصر المميزة في اليخت
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 المالك يستمتع 
بممارسة الطالء خالل 

اإلبحار وقد تم صنع 
األقسام الداخلية وفقًا 

لرغباته واقتراحاته



 The World of Yachts & Boats 7ع����ال����م ال����ي����خ����وت وال����م����راك����ب

المس���احة في األس���فل للكابين���ة أو للخزن. 
ويض���م المت���ن األساس���ي مس���احة ثاني���ة 
للجل���وس مع ممر خاص إل���ى هيكل الطاقم 
إلى الجانب األيس���ر وهي���كل الضيوف إلى 

الجانب األيمن.
أم���ا جن���اح المالك الذي تبلغ مس���احته 32 
مترًا مربع���ًا فقد تم تقس���يمه على طبقتين 
ليحتل كامل القس���م األمام���ي لليخت. وهو 
يضم كابينة رئيس���ية وجاك���وزي وخزانة كبيرة 
وحمامًا تحت الطبقتين في الهيكلين األيمن 
واأليس���ر. الزاوية اليمنى للكابينة الرئيس���ية 



Sunreef 82 DD – Houbara

 The World of Yachts & Boats 8ع����ال����م ال����ي����خ����وت وال����م����راك����ب

Sunreef 82 Double Deck
 23,99 مترًا )82 قدمًا(الطول اإلجمالي

 11,20 مترًا )37 قدمًا(العرض

 58 طنًاالوزن المزاح

 متران )6,56 أقدام(الغاطس األقصى

 34 مترًاطول الصاري

 2x355hp Cumminsالمحرك األساسي

 Foldable from Variprop, 4 Bladesالمراوح

 12 عقدةالسرعة

 2x4000Lسعة الوقود

 2x780Lسعة المياه

 1x110L/h + 1x63L/hجهاز تنقية المياه

سعة خزانات مياه 
الخدمة

3x335L 

سعة خزانات مياه 
الصرف الصحي

335L 

Ah at 24V 1284 الطاقة

 2x17,5 KVA Onanالمولدان

 Category Aتصنيف اإلبحار

 NavcomGarmin

Mainsail235 m2

 Gennaker260 m2

 Genoa135 m2

 Storm Jib Sail20 m2

 7الضيوف

 3-2الطاقم

المهندس البحري 
– المصمم – 

الصانع

Sunreef Yachts 

تض���م جاكوزي إضاءته LED يؤمن مش���اهدة 
بانورامية. طاولة التزيين في الوسط. السرير 
الكنغ سايز )طابعه ياباني( المنخفض تحيط به 
طاولتان ويقع إلى الجانب األيسر من الجناح.

أم���ا كبائ���ن الضيوف فه���ي رحبة وتضم 
س���رير كنغ سايز وتوفر مناظر رائعة نحو البحر 
بواس���طة س���ت نوافذ. ولها حمام منفصل 
ودوش وخزانة واسعة وعدة صناديق ونظام 

شامل للتسلية وتكييف هوائي.
وقد تم تصميم األقسام الداخلية وفقًا 
لرغبات المالك واقتراحاته وهي تمزج األلوان 
والم���واد الفاتحة بالطبيعي���ة وكلها مصقولة 

بأسلوب كالسيكي.
مركز القيادة واسع إذ تبلغ مساحته 64 مترًا 
مربعًا وهو يضم طاولة للطعام تس���تضيف 
ثمانية أش���خاص وفرش���ًا شمس���ية وكراس 
ومس���احة لألزهار وم���أوى لمعدات الغوص. 
وهناك مس���احة إضافية للقارب وجت سكي 
تح���ت الفراش الشمس���ي األساس���ي في 

مركز القيادة.

برج القيادة بدوره مساحته 34 مترًا مربعًا 
وهو م���زود بالمحطة الرئيس���ية إلدارة الدفة 
وبار وباربكيو وجهاز لصنع الثلج وطاولة كبيرة 

لتناول الطعام وكراس وطاولة للقهوة.
م���ن   Sunreef 82 DD صن���ع  ولق���د 
م���واد مركب���ة خفيفة متط���ورة ب���دأ الحوض 
باس���تخدامها العام 2007. وق���د تم إطالقه 

في شهر تموز/يوليو الماضي.
وقد أبحر بالمالك وضيوفه نحو الكاريبي 
والوالي���ات المتحدة حت���ى ربيع 2013. وفي 
السنوات الالحقة سيبحر في الباسيفيكي.
www.sunreef-yachts.com

Sunreef Yachts Delivers a new Superyacht – Sunreef 82 Double Deck 
HoubArA
Following the successful launch of two mega catamarans over 100 feet each in 2010, the Sunreef 
shipyard has been designated as a builder of an 82ft double decker sailing catamaran with the 
latest design, featuring sleek hulls and a streamlined deckhouse topped with a giant 35m2 
flybridge inspired by large superyachts. The European client, impressed by the elegance and 
unrivalled spaciousness of the 102ft IPHARRA, selected Sunreef’s original Double Deck design. 
“This sale was concluded thanks to Sunreef’s well-proven capability to build large custom 
yachts for demanding owners and according to the highest construction standards. The last 
few years of simultaneous construction of the two mega catamarans have given us invaluable 
experience that we will strive to improve with the Sunreef 82, our first superyacht built of 
composite materials,” explains Francis Lapp, Sunreef’s CEO. 


