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ABSOLUTE YACHTS
انتظروا تشكيلتها الجديدة في «كان»

ً
ً
كمبيوتريا متطوراً ينســق بين القطع
برنامجا
ونقاط االستشعار.

وذلــك بخلق نظــام مدمج يربــط كل األجهزة

وبذلــك فأن النظــام «يترجم» مــا يريده
ً
أوتوماتيكيــا ويضمن رســواً
ً
مثاليا
القبطــان

دون االلتفات ألية عوامل أخرى مثل الرياح أو

التيار المائي.

لودورديل مع .Absolute Navetta 73

ومــع توفــره اآلن للمراكب التــي تحمل

 ،Volvo Penta IPSأنه ســيكون أول حوض

وبذلــك فأن هذا النظام ســيكون متوفراً

في كل مراكب تشــكيلة الحوض التي تتراوح
ً
قدمــا ،وذلــك فــي تصنيفــات
بيــن  47و 73
 Navettaو  Flyو  .Coupéوهــي مراكــب

2

هــذه التكنولوجيــا الجديــدة تجعــل
ً
أمانا مهما كانت األحوال
الرسو أســهل وأكثر

الجويــة أو خبــرات المالــك .وهــي تعتمــد
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الجاري.

وبهــذا الصــدد قــال Sergio Maggi

الشــريك المؤســس ونائب الرئيــس ومدير

أوكالنــد مــع  Absolute Navetta 58وفورت

ومــن المعلــوم أن Volvo Penta
ً
حلوال
تصنع محــركات عالية الجــودة وتبتكر

مستوى األمان وسهولة االستخدام.

كذلك في معرضي جنوى وكان أيلول/سبتمبر

لإللهام لدينا ،وخاصة االســتراتيجيين منهم

آسيا إىل الواليات المتحدة ونيوزيلندا ،ويصل إىل

 IPS 15و  IPS 30المجهــزة الســتقبال هــذا

 Volvoالسويدية العام الحالي.

إضافــة إىل عائلة الشــركة .وســيجري عرضه

دائــرة  R&Dفــي « :Absoluteإن حوارنا مع

كشــف حوض Absolute Yachts

الجديد كي يلبي حاجتين ضروريتين هما رفع

بنظام الرســو المذكور – أمــام مجموعة من

ويلفت النظر هنا أن نظام الرســو المذكور
ً
جغرافيا األرض بأكملها ،مــن أوروبا إىل
يغطــي

مجهــزة بمحــركات Volvo Penta IPS 10-

للرســو  Assisted Dockingالــذي أطلقته

و  29آب/أغســطس ،هو الكشــف ألول مرة

الديناميكــي يعمــل عىل الـــ  .GPSفالقبطان
ّ
ويبلغ النظــام بأي اتجاه
يحرك عصــا القيادة

نظــام دفــع  ،IPS 10فأن الشــركتين تجريان

تكنولوجية مهمة باســتمرار .وقد جاء النظام

وبالنســبة ألوروبا ،فأن مدينة Varazze
ً
ً
مهمــا بين 27
حدثــا
اإليطاليــة ســتحتضن

الصحافييــن ونخبة من الضيــوف .وهو آخر

ً
وفقا للرياح والتيار المائي.
ويعدله

في العالم يســتعين بالنظام الجديد المتطور

المعنية بالرسو».

ويتألــف هذا النظام من عصا قيادة تقوم

يريــد ووفق أية ســرعة .وبذلك فــأن البرنامج
ً
أوتوماتيكيــا
الكمبيوتــري يحــرك المركــب

اإليطالــي ،الذي يــزود كل مراكبــه بمحركات

هو قيمــة إضافيــة للحوض والمســتخدم،

عــن  – Absolute 48 Coupéالمجهــز

بعمــل المقــود إضافة إىل هوائــي للتموضع

.15-20-30

ً
تمشيا مع فلسفة شركتنا
«وقد جاء ذلك

التي تعتمد عنوان  .Easy Boatingوالهدف

اإللكترونية والتموضــع و IPS Propulsion

أول حوض في العالم يزود كل تشكيلته بنظام
 Assisted Dockingمن VOLVO PENTA
ً
ً
ً
وآمنا
سهال
رسوا
الذي يضمن

نظام الرسو الجديد يعمل
في كل المناطق عىل األرض
وفق آلية أوتوماتيكية ال
تحتاج ألية خبرة من المالك

تجارب عــى إضافته إىل المراكــب المزودة بـ

النظام.

المجهزيــن والمزوديــن هو مصدر أساســي

ABSOLUTE 48 COUPÉ
()The Absolute Horizon
ً
حقا  ..إنه أفق جديد يقدم للمالك وضيوفه
تجربة إبحار مختلفة
مرة أخــرى ،تهــدي Absolute Yachts
ً
مركبــا جديداً ،هــو األول
األســواق البحريــة،

لالستخدام وااللتزام القوي باالستدامة.

الرياضي والراحة والتنوع.

الشمســية ،أحدها شــفاف إلتاحــة الفرصة

ضمن تشكيلة  Coupéالحديثة يتميز بالطابع
ً
«فصال جديداً» في
لقد فتح هذا اليخــت

تاريخ هذا الحوض اإليطالــي عنوانه التجديد

بأنفسنا إىل اتجاه متطور مختلف .وال شك في

وعالوة عىل خصائص التشكيلة السابقة

الرســو .كما أنه يؤكد اهتمام الشركة بالحفاظ
ً
دائما.
عىل البيئة

النوافــذ الكبيرة التي توفر مشــاهد بانورامية

التــي توفــر للضيوف ،مــع الواجهــة األمامية

فأننا نحــاول أن نحللها ونق ّيمها حتى نتوصل

أن هــذا النظام الجديد هــو أحد الحلول التي

تتيح لنا أن نلبي أحدث حاجات األسواق».

واالبتكار.

فقد أضيــف إليها مزايا أخرى زادت من فرادته
فــي األســواق ومنها :األلــواح الشمســية –

وقــد علــق  Andrea Piccioneمديــر
ً
قائال:
المبيعات البحرية فــي Volvo Penta

– مركز القيادة الواسع المزود بتيراس وديكور

الختبار نظام  Assisted Dockingعىل كامل

المخصص لهونغ كونــغ ،وكذلك Absolute

 Absolute 48 Coupéالجديــد احتفظ

تشــكيلة المراكــب اآللية المــزودة بـ Volvo
.Penta IPS

فالســقف مجهز بمجموعة مــن األلواح

الذين يشــاركوننا قيمنا وأهدافنا مثل Volvo
ً
وبــدال من أن نتبع اتجاهات الســوق
.Penta

وعــاوة عــى  Coupé 48الجديــد فأن
ً
أيضا فرصة لمشاهدة
معرض كان سيشــكل

«شكل تعاوننا مع  Absolute Yachtsفرصة

بالمزيد من الجمال الجذاب والمستوى الرفيع

هــذا النظــام عــى متــن Absolute 47 Fly

 50 Flyالذي ســيتم عرضه الربيع المقبل في
معرض .Mandelieu

مرن متنوع إىل الحد األقصى.

بالخطــوط الرياضية للتشــكيلة األساســية
واســتمر في الحفاظ عىل البيئــة .لكنه يتميز
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للضــوء الطبيعي كــي يدخــل دون أن يجلب

حرارة زائدة للغرفــة .وبالطبع فأن ذلك يؤمن
ً
ً
مصدراً
عصريا للطاقة .وهذا مهم خالل
نظيفا

فــي الصالــون ،نجــد النوافــذ الكبيــرة

البانورامية ،رؤية ال قاطع يحجبها .ومن الداخل

تصبح المشاهد البانورامية بـ  360درجة.
ً
أوتوماتيكيــا كي تســمح
النوافــذ تفتــح

ً
ً
طبيعيا
دورانا
لنســيم البحر بالدخول وتحدث
للهواء.
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ABSOLUTE 60 FLY
تع ّرفوا عىل حلوله
التصميمية التي ال
توجد عادة في يخت
بهذا الحجم

المفروشات الخارجية غير مثبتة
حتى تتيح للمالك وضيوفه
ً
وفقا لرغباتهم.
تعديل التصميم

Absolute 60 Fly

ً
مترا
الطول اإلجمالي18,66 :

العرض 4,94 :أمتار
سعة الوقود 2800 :ليتر
سعة المياه 730 :ليتر
المحركانVolvo Penta 2xD11 IPS 950 :
)(2x533 kw

من المقــرر أن يكــون Absolute 60 Fly

وطاولة ومســاحة لالسترخاء تحت الشمس

والموسيقى وااللتزام بالخصوصية رغم اتاحة
الفرصة للقاءات ً
ليال ونهاراً.

كذلك من بين المراكب واليخوت التي ستغتنم

فرصة انعقاد مهرجــان كان المقبل لليخوت،

كمــا أن اليخــت يحمــل أحــدث

كي تظهر لعامة الناس ألول مرة.

التكنولوجيــات والتجهيــزات واألنظمة .ومن

وأول ما يالحظه من يشــاهده ،أنه يحمل
ً
حلوال تصميمية جديــدة ال توجد في قلة من

ذلك ألــواح القيادة :محطتــا إدارة الدفة عىل

اليخوت ذات برج القيادة من هذه القياسات.

الطبقــة الرئيســية وبــرج القيــادة زودت كل

المزود بمفروشــات متحركــة ،وكذلك جناح

ومــن المالحــظ أن األفق ال يعيــق رؤيته

واحدة منهما بمقعدين جميلين.

هــذا إضافة إىل تيراس مركــز القيادة الخلفي

سيظهر اليخت في مهرجان كان لليخوت شهر أيلول/سبتمبر الجاري

المالك الواقع في المقدمة.

في الغالب ،يجــري تصميم مركز القيادة

إىل الواجهة األمامية الواسعة وأعمدة الدعم

باتجاه البحر ،مع تقســيمات تشد نظر الزبائن

ويمكن تجهيزه بمحطة ثالثة للرســو في

مركز القيادة واســع ودافــئ وال يضم أية

جديــدة .فبفضل الهندســة المبتكــرة يمكن

الخلفــي عىل بــرج القيادة ،كامتــداد للداخل

وفق عــدة وضعيات تالئم المالــك وضيوفه

المثالــي لتناول طعام الغــداء وكذلك لتناول
الطعام عصراً مع األصدقاء.

إىل اليخت ال إىل المشاهد المجاورة.

من هنا قرر مصممو هذا اليخت «تحرير»

مريحة سقوفها عالية تضمن مستوى راحة ال

مســتخدمين مفروشــات متحركة تتجه نحو

عوائق ثابتة .ولهذا السبب فأنه قابل للتعديل
وتســهل رحلتهــم .كمــا أن فتــح الجوانــب
العليــا الجانبيــة يتيح رؤيــة مباشــرة للبحر.
والدرابزونــات الزجاجيــة الجديــدة باتجــاه

الخلف تتيح الحصول عىل مشاهد رائعة حتى
من الصالون ومحطة القيادة.
ً
أيضــا تعديــل اســلوب توزيــع
ويمكــن
المفروشــات الخارجية غير الثابتة .حتى تلبي

الحاجــات عىل المتن ،ســواء لالســترخاء أو

اللقاءات.

وتقــول الشــركة إن هــذا اليخــت «أعاد

تحديــد» فكــرة األفــق ليقــدم تجربــة إبحار
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للمالك والضيوف االستمتاع بالمطبخ الدافئ

وتحت المتن تنتظر الضيوف ثالث كبائن

تصل إليه العديد من اليخوت المنافسة بهذا

الحجم.

ومن المقــرر أن يظهر هــذا اليخت ألول

مرة فــي مهرجان كان المقبل لليخوت (من 7
إىل  12أيلول/سبتمبر المقبل).

وسيســبق ظهوره هناك ،عدة مناسبات

خاصة لرجــال اإلعالم في آب/أغسســطس

الحالي.

theworldofyachts.com

شــيء ،من لوح القيادة عىل المتن الرئيســي

مركز القيادة الخلفي من كل العناصر الثابتة،

الجانبية.

الخلف توضــع في خزانة خاصــة إىل الجانب

األيمن من مركز القيــادة .وهي مجهزة بعصا

ً
انطباعا
والنوافذ الجانبيــة بدورها تعطي

هذا الحل الذي يضحي بمساحة صغيرة
ً
أيضا.
للخزن ،يدعم اإلبحار وإمكانات التسلية

بأنك منغمس في البحر .هذا إضافة إىل وجود

أما عــى الطبقة العلويــة فأننا نالحظ أن
ً
ً
ثانيا في
صالونــا
مســاحة برج القيــادة تضم

التزين ،مع مشاهد رائعة تؤمن الراحة للمالك.

ويتمتع بقياســات واســعة :مســاحة لتناول

المقدمــة ،مرتفعــة عــن الطبقة الســفلية،

عىل ذلــك األبواب الجــرارة الذكيــة التي تزيد

الخارج ،مع تسهيل رؤية البحر عبر الزجاج.

كمــا أن كابينــة المالــك وضعــت فــي

ومتمتعــة بســقف عــال وحجــم واســع،

وتشــطيبات بأقمشــة وألوان عصرية تخلق
ً
جواً
مثاليا لالسترخاء.

خدمات فخمة مثــل الخزانــة الكبيرة وغرفة
صقل الطبقة السفلية ممتاز وقد ساعد

من اإلحســاس بالمســاحات .وهناك كابينة
لكبار الضيوف بســرير مــزدوج وحمام خاص

وكابينتان مزدوجتان للضيوف وحمام نهاري.

الهــواء الطلق مدمــج بالكامل بمــا يحيط به
طعــام  – Alfrescoح ّيز للجلــوس – محطة

متطــورة إلدارة الدفة – خطــوط أنيقة وألوان

جميلة وصقل متقن.

ومســاحة المقدمــة صممــت لتكــون

مرنــة فــي االســتخدام وذلك بوجــود صوفا
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قيــادة ومحــرك للمقدمــة ولوح لتشــغيل

المحركات.

وبمــا أن الشــركة ملتزمــة بالحفاظ عىل
ً
ألواحا
البيئــة فــي كل مراكبها .فقد وضعــت
شمســية عىل الســطح المتين .وهذه خطوة
مهمــة تجــاه االســتدامة في عالــم اليخوت
إذ أنهــا تتيــح إمكانية تشــغيل كل الخدمات

األساســية عند الرســو مــن دون اللجوء إىل
المولدات أبداً.
www.absoluteyachts.com
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