2'nci Absolulc Donya Basm Toplanbs1 10-13
Temmuz'da italya'da gen;ekle§tirildi. Piacenza
bolgesindeki Absolute
1 s tersanesinde
diizenlenen toplantmm ardmdan eyli.iJde Cannes'da
dunya promiyerini yapmaya haz1rlanan yeni -", L 11 a
48'in de ilk gosterimi yap1ld1.
..bsoluu:I~. 10-13 Temmuz'da kendi evi
Podenzano'da (Piacenza), dunyarun don bir
yanmdan martn basmm1 agirlad1. Yogun bir
program1 olan etkinlikte basm mensuplarma tersane
gundemi hakkmda bilgi vertldi ve l''
48,
11-16 Eylul'deki Cannes Yachting Festival'de yap1lacak diinya
prOmiyertnden Once tan1t1ld1. Tersane ruruna b~lamadan 35
gazeteci toplanu odasmda bir araya geldi. Teatral bir gOstertyle
48'in "space-and-light (alan ve 1s1k)" temah kavramsal
~er~evesi anlanld1.

"ANCAK jyj BiR TERSANE jyj TEKNE
URETEBiLiR"
Tiirkiye'den ve Hong Kong'dan tekne sahiplert toplanuya Skype
iizertnden bagland1. Ardmdan sOzu, markanm tiim stratejik
kararlarmda buyuk rol oynayan tilisolw.e Yachts Baskam Angelo
Gobbi aldt. Gobbi 1967'de kendi tersanesi Gobbi Boats'u k'llrmus.
Senede 300 tekne ureten Gobbi Boats, italya'da sert uretim yapan
ilk tersane olmus. Absclule Yaclus'm kurulus y1h 2002. Kuruculan
Sergio Maggi ile Marcelo Be. Kurulustan don sene soma 2000'de
emekliye aynlm1s olan Angelo Gobbi'yi meslege dondurmeye karar
veriyorlar. Boylece Gobbi de ~ c ailesine kauhyor.
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Absolute tersanesi bu y1J 83 tekne uretti. seneye
sayw1 90'a (Jkarmay1 plan/Jyorlar. Tersane ve
ofiste yakla$Ik 250 ki$i <;alI$JYOr.

2. ~6./!11e.
DiinyaBasm
Toplant1s1'na
u/usa/ ve
u/us/araras,

mecrafardan 35
basin mensubu

kat1/d1.

Basm toplant1S1 devam ederken o esnada Gobbi mikrofona
"Ancak iyi bir tersane iyi tekne Oretebilir" dedi. .. Toplanuda
Absolute Ylicfits'm ilkeleri arasmda ergonominin ilk s1ralarda
yer ald1gi hatulat1ld1. Tekneyle seyir yapan insanlann nelere
ihtiyac duydugunu gormenin onemi vurguland1.

DUNYAYI DO~ONMEK
Absolute ~ sat!!; sonras1 hizmeti oldukca 6nemseyen bir
marka. En Ost poziyondan en alta kadar, herkesin elestiriye
ac1k oldugu da belinildi. Hatta toplanttda bulunan yoneticiler,
hatalarmdan ders alarak geldikleri noktaya ulasul<lanm gururla
soylecliler. Absolute YaclusJ 30 modelleme sistemiyle Oretim
yap1yor. Tersane bu ytl 83 tekne Oretmis. Seneye hedef bu
saytyt 90'a ctkarmak; her ytl da aruracaklar. Tersane ve ofiste
yaklas1k 250 kisi cal~1yor.
Stra modellerle ilgili aynnn iceren bilgi vermeye gelince,

Absolute/un her modelinde dOmen ve kaptan koltugu
arasmda biraktlan mesafeye dikkat cekildi. Her ~ 1 . e
teknesinde kaptan koltuklan ayarlanabilir ozellikte. "Bucket
seat" diye tabir edilen, yuvarlak hath vocudu saran yumusak
koltuklar var. Teknenin sat1ld1gi cografyamn insanmm fiziksel
6zelliklerinin de muhakkak dikkate almd1gi da aktanld1.
Mesela Amerikahlar Avrupaltlara k1yasla daha kilolu ve
Ao_50 u;_e Yachts torn dOnyaya sat~ yapan global bir firma
olarak bunu da goz OnOnde bulunduruyor.

BEKLENMEYEN MiSAFiR VE BiTMEYEN
SURPRiZLER
Toplanuya kaulan tom konuklar 1'fuvett.a,48 ilzerine
yogunlasm~ken bir sOrpriz yap1ld1 ve salona ilstO 6rt010 bir
~kilde ~
68'in maketi getirildi. Oretim asamasmda olan
~ 68'in bir anlamda ilk lansmam bu ~kilde yap1lm1s
oldu. !S;nietta 68'in detaylan Boot Dosseldorf ve Miami r.....J
Show'da artlattlacak. Donya promiyeri 2019'daki Cannes
Yachting Festival'da yap1lacak. Sadece gazetecilerin degil,
kurumcal~rtlanmn da kanld1gi toplant1da yasanan heyecan
gOrulmeye degerdi.
Organizasyonun silrprizli kurgusu aksam oldugunda iyiden
iyiye kendini gos1erdi. Yemek baslamadan once biz konuklann
gczlcri bezlcrle kapa11ld1. Canh muzik dinletisinin ardmdan
bezler ~1kanld1 ve yemek servisi baslad1. Masalan dolasan
bir illozyonist, kurum cal~artlanmn sahneye ctk1p sarki
soylemeleri gibi bircok guzel an paylas1ld1.
Ertesi gun, suya inen ilk lliivella 48'i test etmeye gittik.
Tekne bizi
di Varazze'de bekliyordu.

- - - - -- - - -- -- - - - - - - - - - -- - - - - ~>>
www.yochtturkiye.com

79

JERSA~E

SllEIIA1 48
AGUSTOS'TA TURKiYE'DE
a 48, B:fil@ui.eiYaclil.sm 21,60-15,10 metrelik don modele sahip Ne, L serisinin en kuc;ugti. Gcni~ligi 4 ,65 metre olan tekne, 14 ki~i 1as1111a kapasiteli. Alt guvenesinde tic; kamara bulunuyor. Ana kamara tiim genislikten yararlanacak sekilde
ba~alunda konumlamyor. iskelede VII' kamara bulunuyor. Estetik camlann yam s1ra ikisinde de tuvalet masalan dikkat c;ekiyor
i;unkti bu boylarda i;ok rastlanan ozellik clegil. ru.i_:-olut, · .m diger
tekneleri gibi 48'in de kH; aynaltgmda kaptan kamaras1 mevcut.
48, standart iki adet 435 beygirlik Volvo IPS 600 1110torla gi::1c;lendirihni~. Yak11kapasitesi 1800 litre. 1500 devirde 7,3
knot h12 yap1yor. Bu h12da saatte 20 litre yalat hamyor. 3 bin
500 dc,~rde seyir h1z1 olan 26 knot'a i;1k1yor ve sarfiyau 145 litre olarak 6li;iiliiyor. 3 bin 630 devirde giderken luz 27,6 knot'a
ula~1yor. Bu h1zda yakn sarfiyan saatte 170 litre.
Havuzluk, b~ ve fiybridge olmak uzere Leknedc i::1c; farkh di$ ya~m mahalli var. Tik kaph yuzme platromrn tekncnin 4,65 merrelik gcni$ligini kaphyor. Havuzluga sancakLan ve iskeleclen i::wer ba-
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Navetta 48'in
flybridge'i 4
fark/1 versiyonda
sunuluyor.

samakla ulasthyor. Flybridge havuzlugun sonuna kadar uzaulnus.
48'in lly'111da, diger Naveua'lardan farkh, konsol basta degil. Biraz geride konumlandmlm1s; 6mlne guneslenme minderleri yerlestirilmis ve birlikte konsolu cevrelemisler gibi sancaga ve iskeleye de minderler eklenmi$. Aynca konsolun oni\nde serpintiyi onlemek amac;h yukseltilebilen cam bulunuyor. Fly d6n farkh sec;enek sunuluyor: Hard-top tavanh, biminili, roll-bar'l1, bimini ve roll-bar'l1.
360 derece camlarla c;evrelenen ana gi\veneye si\rguli\ cam kap1dan giriliyor. Sancaga evde kullamlacak buyuklukte bir buzdolab, yerles1i1ilmis. iskelede kuzine ve kontrol paneIi sancakta yer
ahyor. Merkezde oturma alanlan planlamms.
f:\"avrnn 48'in ikinci govdesi bugunlerde i\retim bandmda, temmuz sonunda Amerika yolcusuydu. Oc;onci\ g6vde ise agustosta Tiirkiye'ye geliyor. •

K \ ,"ETT \ 48
Tam boy

Yak,t kopositesi

Motor 2x435 bg

15, I0m

1800 It

Volvo IPS 600

Geni~lik

Su kopositesi

lleti~im

4,65m

530 It

www.denizyochting.com
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