Tam boy (L.O.A)

11.16 m

36' 7''

Gövde boyu

10.17 m

33' 4"

Su hattı boyu (L.W.L)

8.6 m

28' 3"

Genişlik

3.75 m

12' 4"

Boş ağırlık

7.0 t

Su çekimi

0.8 m

2' 7''

Yakıt kapasitesi

700 lt

184.97 US. Gal

Su kapasitesi

200 lt

52.82 US. Gal

Atık su kapasitesi

80 lt

21.13 US. Gal

Motor gücü

2 x 250 HP
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standart donanım
GÖVDE VE GÜVERTE YAPISI
- Avrupa Birliği Direktifleri ve CE sertifikalarına uygun tasarım ve imalat
- El yatırması metodu ve vinilester reçine ile imal edilmiș çok katlı
kompozit yapı
- Yüksek mukavemet gerektiren bölgeler için takviyeli monolitik yapı
- Tüm yapısal omurga sistemi monolitik yapı ve gövdeye bünyesel
yapıștırma
MOTOR VE GÜÇ AKTARMA
- Dizel 2x 250 HP Common Rail, Yeni Nesil Motor, Düșük Emisyon
değerleri (YANMAR)
- V drive ve sabit 4 kanatlı pervane,2 adet
- Motor kompartmanında ses izolasyonu ve cebri havalandırma
- Motor kompartmanına erișim, kıç havuzluk zemininde gazlı piston
destekli kapak ile
- Motor kompartmanında 220 V priz ve LED aydınlatma
- Motor kompartmanında otomatik yangın söndürme sistemi, 2 adet
İÇ YERLEȘİM VE EKİPMAN

Salon
Baș yüksekliği: 1.95 m
Karșılıklı oturma grubu, sancak tarafında
Yemek masası, yüksekliği ayarlanabilir ve genișletilebilir
Oturma grupları altında depolama alanı
Oturma grubu yatağa dönüșebilir
Salon zemininde depo alanı
Tavanda bölgesel kontrollü LED spot aydınlatma, 10 adet
Tavanda tek sıra LED aydınlatma
İniș merdiveni LED basamak aydınlatma
220 V priz, sancak tarafında
Salonda iskele ve sancak kıç tarafta güverte camları, 2 adet
Salonda ön tarafta iskele ve sancakta kayar camlı pencere, 2 adet
Ana güverte ön camı, 2 parça
Ana güvertede camlı sürgülü kapı
Ana güverte sancak, iskele lumbozları ve sürgülü kapı camları için plise perde,
6 adet
- Tavan ve yan duvar vinil kaplama
- Kabinlere iniș merdiveni iskele tarafında ahșap tutamak
- Salonda mutfak tezgahı önünde zeminde kapağı olan
depolama alanı, 2200 dm³
-

- Standart yerleșim 2 kabin, 1 Banyo / WC
Standart Renk ve Desenler
- Ahșap ișleri Alpi® Platin meșe
- Lamine edilmiș farș tahtaları, Momenta Brown 312
- İç döșeme kumaș kaplama, Momenta Vizon-1
- İç döșeme yastık kaplama, Momenta Bej-1
- Tavan kaplamalar, Momenta Ivory
- Yan kaplamalar, Momenta Papyrus
- Ön konsol üstü kaplamalar, Momenta Dark Brown 325
- Yatak baza önü ve yan konsol üstleri, Momenta Dark Brown 325
- Lumboz ve hatch yuvaları kaplama, Momenta Dark Brown 325
Baș Kabin
- Baș yüksekliği: 1.86 m
- İki kișilik yatak (ölçüler: 1900 mm x 1400 mm )
- Sancak ve iskelede tek kapaklı elbise dolabı
- Bordalarda önde 2 kapaklı dolap, lumboz üstlerinde tek kapaklı
depolama alanı
- Yatak altında depolama bölümü
- Yatak önünde altta ve lumboz üstünde LED aydınlatma
- Tavanda LED spot aydınlatma, 5 adet
- Baș ucunda okuma lambası, 2 adet
- 220 V priz, 4 adet
- Yatak üstünde açılır hatch, (LEWMAR 50x50)
- Sancak ve iskele bordada sabit lumboz, 2 adet
- Tavan hatchleri ve lumboz önleri plise perde, 3 adet
- Tavan ve borda iç duvarları vinil ve kumaș kaplama
Banyo / WC
- Baș yüksekliği: 1.83 m
- Tüm iç yüzeyler polyester kompozit yapı
- Tezgah CORIAN®, Tezgah üstü seramik lavabo ve lavabo bataryası
- Tezgah üstünde dolap, aynalı kapak ve LED aydınlatma
- Tezgah altında kapaklı dolap
- Elektrikli klozet
- Elektrikli duș drenaj pompası
- Duș bölümünde duș bataryası ve PMMA separatör ile kapı
- Duș bölümünde masif teak ızgara zemin ve tezgah önü masif teak
kaplama
- Tezgah hizasında iskelede açılabilir lumboz, (LEWMAR 15x25)
- Tavanda spot LED, 2 adet
- Tezgah ön yüzünde 220 V priz
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Mutfak
- İskele tarafında düz mutfak ve CORIAN® tezgah, tek gözlü eviye
katlanır eviye bataryası ve eviye üzeri temperli cam kapak
- Önden kapaklı krom görünümlü buzdolabı, 80 litre (DOMETIC)
- Gazlı set üstü çift gözlü ocak (DOMETIC)
- Eviye altında 2 kapaklı dolap ve çöp kovası
- Tezgah altında çekmece, 2 adet
- Tezgah üstünde ahșap kapak, 2 adet
- 220 V priz, tezgah yanında, 2 adet
Misafir Kabin
-

Baș yüksekliği: 1,95 m
İki kișilik yatak ( 1970 mm x 1540 mm )
Sancak tarafında elbise dolabı
Dolap yanında oturak ve altında depolama alanı
Yatak altı depolama alanı
Tavan LED spot aydınlatma
Baș ucu okuma lambası, ayarlanabilir
220 V priz
Bordada sabit lumboz
Salon koridoruna açılır lumboz, (LEWMAR 15x25)
Lumboz önleri plise perde, 2 adet
Tavan ve borda vinil kaplama
GÜVERTE VE DIȘ EKİPMAN

- Güverte jelkot RAL 9003, kaymaz desenli yürüme yolları ve ön güneșlenme
bölümü
- Kıç havuzluk ve yüzme platformu, masif teak kaplama
- Kıç havuzda L șeklinde oturma grubu
- Irgat, 1500 W (QUICK Dikey)
- Galvaniz zincir, Ø 8 mm, 30 m
- Galvaniz Delta çapa, 16 kg
- Bașta pulpit, sancak ve iskelede pulpite entegre vardavela, paslanmaz çelik
- Demir loçası
- Çarık sacı, paslanmaz çelik
- Baș ve kıçta sabit koçboynuzu, 4 adet
- Vasatta katlanır koçboynuzu, 2 adet
- Kıç havuzluk koltuk altı LED aydınlatma, 3 adet
- Kıç havuzluk tavan LED aydınlatma, 5 adet
- Kendinden drenajlı havuzluk
- Paslanmaz çelik katlanır denize iniș merdiveni
- Sancak ve iskelede tutunma boruları
- Üst güverte, hardtop ve güverte güneșlenme bölgesinde tutunma boruları,
paslanmaz çelik, 6 adet
- Hardtop üzerinde navigasyon direği
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standart donanım
SEYRÜSEFER VE ENSTRÜMANTASYON
- Dümen istasyonu ana güvertede sancak tarafında
- Hidrolik dümen sistemi (ULTRA FLEX)
- Motor kontrol panosu ve gaz kolları
- RAYMARINE B744V 600W Derinlik, hız ve deniz suyu sıcaklık
sensörü

YAKIT SİSTEMİ
- Yakıt tankları, PP malzeme, toplam 700 litre kapasite, 2 adet
- Her iki yakıt tankının birleșik yada ayrı ayrı kullanılmasına izin veren kollektör
sistemi
- Yakıt tankı dolum ağızları, sancak ve iskele güverte üzerinde, paslanmaz çelik
- Yakıt devresinde su separatörü ve partikül filtreleri
- Jeneratör ve kalorifer için yakıt tankı üzerinde bağlantı ön hazırlığı

Ön Gösterge Paneli
GAZ SİSTEMİ
- Motor start / stop anahtarları, sancak ve iskele motorlar
- Motor devir saati, çalıșma saati, su sıcaklığı göstergeleri
- Yakıt, temiz ve atık su tank göstergeleri
- Sintine pompaları anahtarları
- Ön cam silecek ve ırgat anahtarı
- Flap trim ayarı kumandası
- Pusula
- Motor aküsü için ana kesici șalter
- Servis ve motor aküsü paralel bağlantı anahtarı
- Kıç aynaya dıștan monte pirinç dümen palaları
- Seyir fenerleri, LED
- Demir feneri, LED
- Korna, 12 V
- Ön camda yıkama sistemi, 2 adet

- LPG gaz tüpü ve yedeği için, iskele tarafta dolap içinde yuva
- LPG tüp detantörü ve hortumu
- Ocak için bakır boru hattı
- Gaz kaçak dedektörü, mutfak bölgesinde
- LPG için stop valf, ocak girișinde

İÇ YERLEȘİM VE EKİPMAN
12 V DC Devre
- 12 V sigorta paneli, kabinlere iniș merdiveni yanında
- Akü, voltaj ve amper göstergeleri
- Su tankı seviye göstergesi
- Servis aküsü 12V-160 Ah-AGM, 2 adet
- Marș aküsü 12V-110 Ah-AGM
- Redresör 220/12V, 50 Watt
- Servis aküsü için ana kesici șalter
- Ağır hizmet tipi silecek motoru,12 V, 2 adet
- Sigorta paneli üzerinde PMMA kapak
220 V AC Devre
- 220 V sigorta paneli, misafir kabin giriș kapısı yanında
- 220 V voltaj ve amper göstergeleri
- 220 V sahil ve jeneratör seçim anahtarı
- 220 V güç çıkıșı, 5 adet (İnvertör opsiyonu ile de kullanılabilir)
- 220 V 16 A kıyı bağlantısı, paslanmaz çelik fiș ve priz (MARINCO)
- 220 V kıyı bağlantısı için 10 m güç kablosu
- Su ısıtıcı 220V / 1200 Watt, motor soğutma suyundan da ısınabilen,
30 litre
SU TESİSATI
- Tatlı su tankı, bünyesel, 200 litre kapasite
- Tatlı su tankı dolum ağzı, iskelede güverte üstünde, paslanmaz çelik
- 12 V DC hidrofor ve 2 lt basınç tankı
- Sintine pompası, kabinlere iniș merdiven önü farș altında ve makine
dairesinde, 2 adet
- Sintine pompası, elle kumanda edilen, makine dairesi emișli,
havuzluk oturma grubu altında
- Kıç aynada sıcak ve soğuk duș sistemi
- Atık su tankı, bünyesel, 80 litre
- Atık su tankı karbon koku filtresi
- Atık su tankı boșaltımı için maseratör pompa, 12 V
- Atık su tankı emiși için iskele tarafında güverte üzerinde çıkıș ağzı,
paslanmaz çelik
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OPSİYONLAR
DIȘ GÖRÜNÜM VE RENKLER
-

Jelkot renkli gövde
Opak boyalı gövde
Awl grip boyalı gövde
Karinaya zehirli boya uygulaması
MOTOR VE GÜÇ AKTARMA

- Baș pervane 7,5 Hp (SIDE POWER), sabit tünel tipi ve
Akü:12 V - 160 Ah- AGM
İÇ MEKAN DONANIM PAKETİ
- Mikrodalga fırın, 220 V (Siemens)
- Buz yapıcı, 220 V (Tezgah altı)
GÜVERTE DIȘ DONANIM PAKETİ
-

Güverte yürüme yolları ve güneșlenme alanı masif teak kaplama
Güverte yürüme yolları ve güneșlenme alanı suni teak kaplama
Havuzluk zemin suni teak kaplama
Güneșlenme minderleri
Havuzluk oturak minderleri
Elektrikli sunroof ( WEBASTO)
Sunroof altı stor perde
Hardtop üzerinde açılabilir hatch, 2 adet (LEWMAR 50x50 )
Su altı aydınlatma
EĞLENCE PAKETİ

-

Televizyon, ana güverte, 28 ekran, 220 V (LG )
Televizyon, master kabin, 22 ekran, 220 V (LG )
TV anteni (GLOMEX)
Uydu Anteni, 45STV - 45 cm (RAYMARINE)
Televizyon lifti ( Elektrikli ve 2 yönde hareketli)
Müzik sistemi, MS-RA770, 4 Hoparlör + Subwoofer (FUSION)

KONFOR PAKETİ
- Klima 1 x 16.000 BTU, Webasto, (Salon ve misafir kabin için) ,
1 x 10.000 BTU, Webasto ( Master kabin için )
- Jeneratör 10 kVA, Fischer Panda,
(1 x 10.000 ve 1 x 16.000 BTU klimalar ile birlikte kullanılır )
- Klima 10.000 BTU, Webasto
- Jeneratör 5 kVA, Fischer Panda
(10.000 BTU klima ile birlikte kullanılır)
- Kalorifer- 5000 Kcal ( Webasto)
SEYİR İHTİYAÇ PAKETİ
Komple Paket
- Yetișkin can yeleği, 6 adet
- Çocuk can yeleği, 2 adet
- Can Salı, 6 kișilik, Plastimo
- Kırmızı el maytabı, 4 adet
- Parașüt tip ișaret fișeği, 2 adet
- Duman ișareti, 2 adet
- Denizde Güvenlik, Denizde Canlı Kalma El Kitabı
- Uluslararası ișaret kodları, fenerler ve șamandıra ișaretleri kılavuzu
- Çatıșmayı Önleme Tüzüğü
- İlk yardım seti
- Dürbün
- Yangın battaniyesi
- Türk bayrağı
- Radar Reflektörü
- Usturmaça, (Ø 210 mm, uzunluk 620 mm), (PLASTIMO), 6 adet
- El feneri, șarj edilebilir
- Teleskopik kakıç, alüminyum
- Bağlama halatı, 10 m, 4 adet
- Çekme halatı, 50 m
- Lokma takımı, 1/2 '' Kare Göbek, metrik 24 parça
- Lokma takımı, 1/4 '' Kare Göbek, metrik 16 parça

GÜVENLİK PAKETİ
- Yangın söndürücü- baș kabin, salon, mutfak ve misafir kabin, 2 kg, 3 adet
- Zincir, paslanmaz çelik, Ø 8 mm , 50 metre
- Ultra demir, 16 kg, flip fırdöndü model
SEYRÜSEFER ELEKTRONİK PAKETİ
- AXIOM 9 RV, Çok Fonksiyonlu 9" Ekran (RAYMARINE)
- AXIOM 7 RV, Çok Fonksiyonlu 7" Ekran (RAYMARINE)
- i70s Çok Fonksiyonlu Renkli Ekran (RAYMARINE)
Otopilot :
- Otopilot ve p70s Kontrol Ünitesi, ACU-200 (RAYMARINE)
- Hidrolik pompa
- ST1 to STNG Adaptor kit
Telsiz :
- Ray63 VHF Telsiz (optional 2nd handset) (RAYMARINE)
- 3 DB VHF Anten 1,5 metre
- Four Way Nylon Ratchet Mount
Radar:
- Quantum Q24C 18'' (RAYMARINE)
- Inverter 1500 Watt
- Redresör 80 Watt
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