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LEWMAR

Genoa halliard
Reef 3
Reef 1
Main sheet

Tam boy (L.O.A)
Gövde boyu
Su hattı boyu (L.W.L)
Genişlik
Boş ağırlık
Su çekimi
--Kısa salma
--Derin salma
Kısa salma ağırlığı
Derin salma ağırlığı
Su hattından yükseklik
Direk yüksekliği
Yakıt kapasitesi
Su kapasitesi
Motor gücü

14.40 m
13.63 m
13.09 m
4.52 m
9.0 t

47' 3''
44' 9"
42' 11"
14' 10"

2.30 m
2.85 m
3750 kg
3200 kg
22.55 m
19.45 m
330 lt
440 lt
(Standart)
57HP
57 HP

7' 7"
9' 4"
8260 lbs
7048 lbs
74'
63' 10"
87.2 US. Gal
116.2 US. Gal

Tasarımcı :
İç Tasarım:
CE
EC SERTİFİKALANDIRMA

Marc Lombard Yacht Design Group
Studio Roseo Design
Kategori A 10 / B 11 / C 12

(Opsiyon) 80HP

Yelken Boyutları

LEWMAR

VERSION AFT KITCHEN - 2 BATHROOMS
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VERSION LONG KITCHEN - 3 BATHROOMS
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Sarma Ana Yelken (*)
Sarma Cenova (*)
Klasik Ana Yelken
Self-Tacking Cenova
Code Zero
Gennaker
Asimetrik Balon
Sarma Flok
Fırtına Floğu
I
J
P
E

54.8 m2
57.2 m2
58.3 m2
44.20 m2
64 m2
106 m2
150 m2
24.8 m2
10 m2
17.810 m
5.657 m
17.730 m
5.585 m

2018

(*) Standart donanım olarak verilir
ARCHITECTURE NAVALE MARC LOMBARD
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589.9 sq.ft
615.7 sq.ft
627.9 sq.ft
475.8 sq.ft
688.9 sq.ft
1141 sq.ft
1614.6 sq.ft
267 sq.ft
107.6 sq.ft
58' 5"
18' 7"
58' 2"
18' 4"

standart donanım
GÖVDE VE GÜVERTE YAPISI
- Avrupa Birliği Direktifleri ve CE sertifikalarına uygun tasarım ve
imalat
- Vakum infüzyon metodu ve vinilester reçine ile imal edilmiș çok
katlı kompozit yapı
- Yüksek dirençli bölgeler için takviyeli monolitik yapı
- Tüm yapısal omurga sistemi monolitik yapı ve gövdeye yapıștırma
- Salma, GGG 40 dökme demir olup, gövdenin extra güçlendirilmiș
monolitik bölümüne paslanmaz çelikten özel olarak imal edilmiș
saplama, karșı plaka ve kontra somunlarla bağlı tüm diğer detay
parçalar da gövde ve güverte gibi vakum infüzyon metodu ile imal
edilmiștir
MOTOR VE GÜÇ AKTARMA
- Dizel 57 HP Common Rail, Yeni Nesil Motor, Düșük Emisyon
değerleri (YANMAR)
- Saildrive ve sabit 3 kanatlı pervane (YANMAR)
- Motor kompartmanında ses izolasyonu ve cebri havalandırma
- Motor kompartmanına erișim, iniș merdiveni altında gazlı piston
destekli kapak ve her iki kıç kabinde ilave yan kapaklar ile
- Motor kompartmanında 220 V priz ve LED aydınlatma
- Motor kompartmanında otomatik yangın söndürme sistemi
ARMA VE YELKEN
- Anodize alüminyum sarma direk, arkaya açılı çift gurcata (Z-Spars)
Standart Yelken Donanımı:
- Ana yelken, sarma, Dacron, UV koruma, 54,8 m2 (ELVSTRÖM)
- Cenova, sarma, Dacron, UV koruma, 57,2 m2 (ELVSTRÖM)
- Direk içi ana yelken sarma sistemi
- Çift kıç istralya, baș istralya ve iskele-sancak gurcata telleri,
paslanmaz çelik
- Bumba, anodize alüminyum, bumba gergisi ve mandarları
- Ana yelken ve cenova mandarları
- İskele ve sancakta cenova rayları
- Bayrak mandarı, 2 adet
- Güverte üzerinde iskele ve sancakta toplam 10 adet mandar
yönlendirici makara
- Ana yelken vinci, 45 ST EVO , 2 adet (LEWMAR)
- Cenova vinci, 50 ST EVO , 2 adet (LEWMAR)
- Vinç kolları, 8'' (200mm) ve 10'' (250 mm) (LEWMAR)
SALMA
- Torpil salma, 3.750 kg, GGG 40 sfero döküm
- Yüksek mukavemet ve hidrodinamik yapı
- Paslanmaya karșı epoksi koruma
İÇ YERLEȘİM VE EKİPMAN
- Standart yerleșim 3 kabin, 2 tuvalet / banyo
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
- Tutamak kaplamalar, Momenta Dark Brown 325
- Yatak bașı kaplama, Momenta Dark Brown 325
- Lumboz ve hatch yuvaları kaplama, Momenta Dark Brown 325
Baș Kabin
- Baș yüksekliği: 1.90 m
- İki kișilik yatak (ölçüler: 2000 mm x 1555 mm )
- Sancakta çift kapaklı elbise dolabı, altında 4 adet çekmece
- Bordolarda lumboz altında kapaklı 2 adet dolap
- Sancakta oturma minderi
- Yatak altında 2 adet çekmece

Momenta 45

- Yatak baș ucunda flotel ayna
- Tavanda çift sıra LED aydınlatma
- Yatak önünde altta LED aydınlatma
- Tavanda LED spot aydınlatma, 4 adet
- Baș ucunda okuma lambası, 2 adet
- Baș ucunda aplik, 2 adet
- Baș kabinde 220 V priz, 4 adet
- Yatak üstünde açılır hatch, 2 adet (LEWMAR 50x50)
- Elbise dolabı hizasında tavanda açılır hatch (LEWMAR 20x35)
- Sancak ve iskele bordoda sabit lumboz, 2 adet
- Tavan hatchleri ve lumboz önleri plise perde, 5 adet
- Tavan ve alabanda duvarları vinil kaplama
Baș Kabin Banyo / WC
- Baș yüksekliği: 1.90 m
- Tüm iç yüzeyler polyester kompozit kaplama
- Tezgah CORIAN®, Tezgah üstü seramik lavabo ve lavabo bataryası
- Tezgah üstünde açılır dolap ve aynalı 3 adet kapak
- Tezgah altında kapaklı dolap
- Elektrikli klozet
- Elektrikli duș drenaj pompası
- Duș bölümünde duș bataryası ve PMMA hareketli separatör
- Duș bölümünde ızgara masif teak zemin ve tezgah önü masif teak
kaplama
- Tavanda açılır hatch (LEWMAR 20 x 35 )
- Tavanda spot LED 2 adet
- Ayna üstünde LED aydınlatma
- Dolap içinde 220 V priz
- Pis su tankı, (PP), 40 litre
- Pis su tankı seviye göstergesi
- Pis su tankı karbon koku filtresi
Salon
- Baș yüksekliği: 2.05 m
- U șeklinde oturma grubu, iskele tarafında
- Yemek masası, yüksekliği ayarlanabilir ve genișletilebilir
- Oturma grubu her iki yanında ve altında depolama alanı
- İskele tarafında oturma grubunun arkasında kitaplık
- Sancak tarafında 3 kișilik oturma grubu ve harita masası / sigorta paneli /
göstergeler
- Sofa oturma grubu arkasında ve altında depolama alanı
- Sigorta paneli üzerinde PMMA kapak
- Mutfak tezgahına bitișik depolama alanı
- Seyyar puf, 2 adet
- İskele ve sancak tarafındaki oturma grupları yatağa dönüșebilmektedir
- Tavanda bölgesel kontrollü LED spot aydınlatma, 10 adet
- Tavanda çift sıra LED aydınlatma
- Koltuk altı LED zemin aydınlatma
- İniș merdiveni LED basamak aydınlatma
- 220 V priz, sancak ve iskele oturma gruplarının arkasında, 3 adet
- 220 V priz, harita masasında, 2 adet
- Salonda iskele ve sancak borda da sabit lumboz, 4 adet
- Salon iskele ve sancak bordada sabit lumboz, 4 adet
- İskele ve sancak tarafında güverte yan ve önde sabit lumboz, 5 adet
- Tavanda açılabilir hatch, 4 adet ( 2 x LEWMAR 45x30)
ve (2 x LEWMAR 30x30)
- Tavan hatchleri ve lumboz önleri plise perde, 14 adet
- Tavan ve yan duvar vinil kaplama panel
- İniș merdiveni her iki yanında vinil kaplı paslanmaz çelik tutamak
Mutfak
- Sancak tarafında L șeklinde mutfak ve CORIAN® tezgah, çift gözlü eviye,
eviye bataryası
- Önden kapaklı krom görünülümlü buzdolabı (DOMETIC 110 litre)
- Buz kutusu, üstten kapaklı, 110 litre
- Gazlı salıncak fırın ve çift gözlü ocak (DOMETIC)
- Eviye altında 2 kapaklı dolap ve çöp kovası
- Fırın yanında sürgülü depolama alanı
- Fırın altında çekmece
- Buzdolabı yanında çekmece, 5 adet
- Tezgah üstünde , 4 gözlü dolap sistemi
- Tezgah üstünde LED aydınlatma
- Mutfak tezgahı uç kısımda kapaklı depolama alanı
- Tezgah üstünde açılabilir lumboz, (LEWMAR 15x25)
- 220 V priz, dolap içinde ve tezgah üstünde, 2 adet
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standart donanım
Misafir Banyo / WC
- Baș yüksekliği: 1.90 m
- Tüm iç yüzeyler polyester kompozit kaplama
- Tezgah CORIAN®, tezgah üstü seramik lavabo ve
lavabo bataryası
- Tezgah üstünde açılır dolap ve aynalı 3 adet kapak
- Tezgah altında kapaklı dolap
- Elektrikli klozet
- Elektrikli duș drenaj pompası
- Duș bataryası ve duș
- Duș bölümünde ızgara masif teak zemin ve tezgah
önü masif teak kaplama
- Tavanda açılabilir lumboz (LEWMAR 15 x 25 )
- Tavanda spot LED 2 adet
- Ayna üstünde LED aydınlatma
- Dolap içinde 220 V priz
- Pis su tankı, (PP), 40 litre
- Pis su tankı seviye göstergesi
- Pis su tankı karbon koku filtresi
Kıç Kabinler
- Baș yüksekliği: 1.90 m
- İki kișilik yatak (ölçüler: 2000 mm x 1400 mm )
- Bordada giriș yanında elbise dolabı
- Dolap altında üstten kapaklı depolama alanı
- Bordada yatak yanı üstten kapaklı depolama alanı
- Yatak altı depolama alanı
- Tavan LED aydınlatma
- Tavan LED spot aydınlatma
- Baș ucu okuma lambası
- Her kabinde 220 V priz, 2 adet
- Bordada sabit lumboz
- Havuz içi açılabilir lumboz, 2 adet (LEWMAR 15x45)
ve (LEWMAR 15x25)
- Lumboz önleri plise perde, 3 adet
- Borda ve tavanlar vinil kaplama
GÜVERTE VE DIȘ EKİPMAN
- Güverte jelkot RAL 9003, kaymaz desenli yürüme yolları, havuzluk ve ön
güneșlenme bölümü
- Havuzluk oturakları, dümenci oturakları, yüzme platformu, masif teak
kaplama
- Güverte üzerinde açılabilir hatch, 8 adet (Baș kabin, salon, banyo / WC
içinde)
- Güverte üzerinde sabit ve açılabilir lumboz, 11 adet (Baș kabin, salon,
banyo / WC, mutfak)
- Güverte üzerinde Roll Bar ve üstünde anayelken rayı ve arabası
- Ön tarafta üstten girișli depolama alanı (1400 dm³)
- Depolama alanı içinde iniș basamağı ve 220 V priz
- Depolama alanı ile zincirlik arasında kompozit perde
- Irgat, 1500 W (LEWMAR V5 Dikey)
- Galvaniz zincir, Ø 10 mm, 100 m
- Galvaniz Delta çapa, 25 kg (LEWMAR)
- Baș ve kıç pulpit ve vardavela paslanmaz çelik, vardavela telleri PVC kaplı
- Güverte üstü çarmık telleri bağlantı paslanmaz çelik braketleri
- Borda üstü baș ve kıç ıstralya paslanmaz çelik bağlantı braketleri
- Demir loçası
- Bowsprit, paslanmaz çelik ve üzerinde kompozit kapak
- Baș, vasat ve kıçta koçboynuzu, 6 adet
- Baș ve kıçta kurtağzı, 4 adet
- Polyester gövdeli üstü masif teak kaplamalı katlanır yemek masası
- Masa üstü portatif LED aydınlatma
- Havuzluk LED aydınlatma, 6 adet
- Kendinden drenajlı havuzluk
- Havuzluk zemininde cansalı saklama alanı
- Dümen dairesi giriși için masif teak kaplamalı
kompozit kapak (50 x 50 cm )
- Kıç aynada acil durum merdiveni
- Paslanmaz çelik katlanır denize iniș merdiveni
- Sancak ve iskelede dümenci oturak altlarında depolama alanı
- Yüzme platformu haline getirilebilen elle kumandalı arka kapak
- Tutunma boruları ve bardaklıklar
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SEYRÜSEFER VE ENSTRÜMANTASYON
- Motor kontrol paneli ve gaz kolu sancak dümen istasyonu yanında
- Yakıt tankı göstergesi, sancak dümen istasyonunda
- Çift dümen istasyonu ve çift dümen palası
- Dümen palası içinde paslanmaz konstrüksiyon ve
paslanmaz dümen mili
- Mekanik dümen donanımı (JEFA)
- Acil durum yeke dümen sistemi
- Gömme pusula, dahili aydınlatma, 2 adet
- Dümen simidi, paslanmaz çelik, deri kaplama,
2 adet (LEWMAR Ø 90 cm)
- RAYMARINE i70s, 4.1'' Çok fonksiyonlu renkli gösterge paneli
- RAYMARINE i60 Rüzgar yön ve șiddet sensörü
- RAYMARINE B744V 600W Derinlik, hız ve deniz suyu sıcaklık sensörü
- Seyir fenerleri, LED
- Demir feneri, LED
ELEKTRİK SİSTEMİ
12 V DC Devre
- 12 V sigorta paneli, harita masası yanında
- Akü, voltaj ve amper göstergeleri
- 12V ve USB güç çıkıșı
- Su tankları seviye göstergesi
- Servis aküsü 12V-110 Ah-AGM, 4 adet
- Marș aküsü 12V-70 Ah-AGM
- Irgat aküsü 12V-160 Ah-AGM
- Redresör 220/12 V 100 Watt
220 V AC Devre
- 220 V sigorta paneli, harita masası üstünde
- 220 V voltaj ve amper göstergeleri
- 220 V sahil ve jeneratör seçim anahtarı
- 220 V güç çıkıșı, 17 adet (5 adedi invertör opsiyonu ile kullanılabilir)
- 220 V 16 A kıyı bağlantısı için paslanmaz çelik fiș ve priz (MARINCO)
- 220 V kıyı bağlantısı için 10 m güç kablosu
- Su ısıtıcı 220V / 1200 Watt, 30 litre
SU TESİSATI
- Tatlı su tankları, PP malzeme, 2 adet, toplam 440 litre kapasite
- Her iki tatlı su tankının birleșik yada ayrı ayrı kullanılmasına izin veren
tesisat
- Tatlı su tankı dolum ağızları, paslanmaz çelik, kıç sancak ve iskelede
12 V DC hidrofor ve 2 lt basınç tankı
- Sintine pompası, 4 adet, güverte ön depo altı, salon altı, makine
dairesi, kıç depo
- Sintine pompası, elle kumanda edilen, makine dairesi emișli, havuzluk
iskele tarafında
- Kıç aynada sıcak ve soğuk duș sistemi
YAKIT SİSTEMİ
- Yakıt tankları, PP malzeme, 2 adet, toplam 330 litre kapasite
- Her iki yakıt tankının birleșik yada ayrı ayrı kullanılmasına izin veren
tesisat
- Yakıt tankı dolum ağızları, paslanmaz çelik, sancak ve iskele vasatta
- Yakıt devresi su separatör ve filtreleri
- Jeneratör ve kalorifer için yakıt tankı üzerinde bağlantı ön hazırlığı
GAZ SİSTEMİ
- LPG gaz tüpü ve yedeği için, sancak dümenci oturak altında yuva
- LPG tüp detantörü ve hortumu
- Ocak ve fırın gazı için bakır boru hattı
- Gaz kaçak dedektörü, mutfak bölgesinde
- LPG için stop valf, ocak girișinde
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OPSİYONLAR
DIȘ GÖRÜNÜM VE RENKLER
-

Jelkot renkli gövde
Opak boyalı gövde
Awl grip boyalı gövde
Karinaya zehirli boya uygulaması

GÜVENLİK PAKETİ
- Yangın söndürücü, baș kabin, salon, mutfak, kıç kabin, 2 kg, 5 adet
- Zincir, paslanmaz çelik, Ø 10 mm , 100 metre
- Ultra demir, 21 kg, flip fırdöndü model
SEYRÜSEFER ELEKTRONİK PAKETİ

MOTOR VE GÜÇ AKTARMA
- Motor 80 PS, Saildrive (YANMAR)
- Baș pervane 7,5 Hp (SIDE POWER), sabit tünel tipi ve
Akü:12 V - 160 Ah- AGM
- Katlanır pervane
ARMA VE YELKEN DONANIM PAKETLERİ
Self Tacking Paketi 1 :
- Ana Yelken, Sarma, Dacron - 54,8 m2 (ELVSTRÖM)
- Self-Tacking Cenova, Sarma, Dacron - 44,2 m2 (ELVSTRÖM)
- Self-Tacking Kızağı ve Ekipmanı
Self Tacking Paketi 2 :
- Ana Yelken, Sarma, DCX - Hightech Laminate - 54,8 m2 (ELVSTRÖM)
- Self-Tacking Cenova, Sarma, DCX - Hightech Laminate - 44,2 m2
(ELVSTRÖM)
- Self-Tacking Kızağı ve Ekipmanı
Klasik Ana Yelken Paketi 1 :
- Z-Spar anodize alüminyum direk, klasik tip, Lazyjack,
arkaya açılı çift gurcata
- Ana Yelken Klasik, Dacron - 58,3 m2 (ELVSTRÖM)
- Cenova, Sarma, Dacron - 57,2 m2 (ELVSTRÖM)
Klasik Ana Yelken Paketi 2 :
- Z-Spar anodize alüminyum direk, klasik tip, Lazyjack,
arkaya açılı çift gurcata
- Ana Yelken Klasik, DCX - Hightech Laminate - 58,3 m2 (ELVSTRÖM)
- Cenova, Sarma, DCX - Hightech Laminate - 57,2 m2 (ELVSTRÖM)
- Code Zero, CZ Laminate - 64 m2 (ELVSTRÖM)
- Gennaker, CPN - 106 m2 (ELVSTRÖM)
- Asimetrik Balon, CPN - 150 m2 (ELVSTRÖM)
- Sarma Flok, Dacron - 24.8 m2 (ELVSTRÖM)
- Fırtına Floğu, S. Orange - 10 m2 (ELVSTRÖM)
- Elektrikli ana yelken vinci
- Elektrikli cenova vinci
SALMA
- Döküm uzun salma-3200 kg - su çekimi 2.80 m
İÇ MEKAN DONANIM PAKETİ
-

Ocak üzerine aspiratör, 220 V (Dometic CK2000)
Mikrodalga fırın, 220 V (Siemens)
Buzdolabı, üstten kapaklı, 110 lt, 12 V ( 0°C /+5°C)
Buz yapıcı, 220 V (Tezgah Üstü)
GÜVERTE DIȘ DONANIM PAKETİ

-

Kokpitten ırgat kontrolü ve zincir sayacı
Güverte aydınlatma feneri, LED
Güverte yıkama (Deniz Suyu)
Güverte yürüme yolları ve güneșlenme alanı masif teak kaplama
Güverte yürüme yolları ve güneșlenme alanı suni teak kaplama
Havuzluk zemin masif teak kaplama
Havuzluk zemin suni teak kaplama
Baș güneșlenme minderleri
Havuzluk oturak minderleri
Baș güneșlenme tentesi
Bimini - Hardtop
Sprayhood
Bimini - Softtop
Dıștan takma motor braketi
Kompozit çift dümen simidi (JEFA)
Teleskopik Matafora
(Maks. Bot uzunluğu 3.20 m, Maks. yük 180 kg. ) (OSCULATI)
EĞLENCE PAKETİ

- Televizyon, 42 ekran, 220 V (SAMSUNG) ve TV anteni (GLOMEX)
- Uydu Anteni, 45STV - 45 cm (RAYMARINE)
- Müzik sistemi, MS-RA770, 4 Hoparlör + Subwoofer (FUSION)
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- 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)
Type 1 / 12V short shaft
ST1 to STNG Adaptor kit
S100 Wireless Auto pilot remote
Telsiz :

-

Ray63 VHF Telsiz (optional 2nd handset) (RAYMARINE)
Ray60 Handset
Ray60 15 metre extension cable
3 DB VHF Anten 1,5 metre
Radar:

- Quantum Q24C 18'' (RAYMARINE)
- Inverter 1500 Watt
- Güneș paneli - 200 W (Hardtop bimini ile beraber kullanılır)
KONFOR PAKETİ
-

Elektrik kontrollü yüzme platformu
Șarap soğutucu (6 șișelik)
Tatlı su kıyı giriși
Su yapıcı, 60 lt / saat kapasite, 12 V ve 220 V ile çalıșabilen
Su yapıcı, 60 lt / saat kapasite, 12 V, ters yıkama elle, EcoSistems
Klima 3 x 10.000 BTU (30.000 BTU), Webasto, baș kabin, salon ve kıç
kabinler için ayrı ayrı
Jeneratör 10 kVA, Fischer Panda,
(3 x 10.000 BTU klima 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
Sis düdüğü
Denizde Güvenlik, Denizde Canlı Kalma El Kitabı
Uluslararası ișaret kodları, fenerler ve șamandıra ișaretleri kılavuzu
Çatıșmayı Önleme Tüzüğü
İlk yardım seti
Paralel, gönye ve pergel
Dürbün
Yangın battaniyesi
Türk bayrağı
Radar Reflektörü (Ø 50 mm, uzunluk 600 mm)
Usturmaça, (Ø 260 mm, uzunluk 800 mm), (PLASTIMO), 8 adet
El feneri, șarj edilebilir
Teleskopik kakıç, alüminyum
Bağlama halatı, 10 m, 4 adet
Çekme halatı, 50 m
Tel makası
Lokma takımı, 1/2 '' Kare Göbek, metrik 24 parça
Lokma takımı, 1/4 '' Kare Göbek, metrik 16 parça
Vinç kolu, batmaz, 8'' ve 10'', (PLASTIMO)
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