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Ten piekny flybridge zostar
uhonorowany nagrodtj Power
Boat of the Year 2017. Wiadomo,
ze nie ma bardziej prestizowego
wyrozn ienia wtej branzy,
zatem przyjrzyjmy sie blizej
oscarowemu okazowi.
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laczego to swietne miejsce, jakim jest kokpit

mijac i nie wchodzic sobie w droge np. przy podej-

rufowy, wszyscy pomijajq, biegnqc od razu do

sciu do kei, przy obs!udze kabestan6w itd. im wiek-

ster6wki? Jeden z koleg6w dziennikarzy powie-

sza !6dz, tym wiecej miejsca, ale zawsze gdzies jest

dzia! mi, ze kokpit dla niego jest jak poczekalnia,

jakis kompromis. W tym kokpicie odkry!em pewne

O

a jemu to sie kojarzy jednoznacznie. Poza tym nostalgicznie
dzia!a na niego widok gasnqcego z kazdym przep!ynietym metrem kilwateru. Ale w tym miejscu przeciez spotykajq sie drogi
od kabiny skipperskiej i platformy kqpielowej, z pok!adu g6rnego, g!6wnego i oczywiscie dwie drogi z dziobowego. Miejsce
to jest zatem bardzo wazne - mozna powiedziec: weze! komunikacyjny. Musi tu byc zatem odpowiednia przestrzer\, by sie

kapitalne udogodnienie: duzy i praktyczny schowek na odbijacze w postaci wyt!oczonego kosza
w tylnej kanapie. Bardzo ergonomiczne rozwic1za-

~

AB!iOLUTE

nie wykorzystujqce na jachtach zawsze ograniczonc1

Wloska szkola lu ksusu

do maksimum przestrzer\. Jest tu takze sporo miejsca, zeby usiqsc, choc musia!y sie tu jeszcze zmiescic schody na g6rny pok!ad.
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umozliwila zastosowanie praktycznej kasety na

zakor\czenia operacji. W kazdej chwili mozna za-

grill. Z platformy k9pielowej mozna sie dostac

stopowac prace mechanizmu i zatrzymac szybe

do kabiny skipperskiej, kt6ra jest zaaranzowana

w pozqdanej pozycji.

w calkiem niezlym standardzie.

Aneks kuchenny zostal zaprojektowany praktycz-

SALONOWIEC

przyjdzie Ci odgrzewac pizze w morskich warun-

Wejscie na salony odbyv%- sie poprzez suwane

kach. Uklad jest pod kqtem rozwartym, ale po-
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nie, jego rozklad docenisz szczeg6Inie wtedy, gdy

drzwi z ciemnymi szybami. Przyjemne jest wra-

myslano o mocnym i jednoczesnie gustownym

zenie przestrzeni, jakie uda/o sie uzyskac. Mily dla

handrelingu. Milym dodatkiem jest kosz na smieci

St61 w kokpicie zostal zamontowany na sta-

oka i praktyczny jest takze bezstopniowy gl6w-

w blacie - kazdy, kto nie lubi sie schylac, podzieli

le. 120x75 cm blatu i wielkie zadaszenie podtrzy-

ny poklad. Przez panoramiczne okna dostarcza-

moje zdanie, ze patent jest swietny, a samodziel-

mywane przez dwie podpory ze stali nierdzewnej

my sobie wrazer\ w duzym formacie. Wielkie okna

ne wykonanie tego detalu przez stocznie zaslu-

wraz z dwumetrowym siedziskiem tworzq kame-

na gl6wnym pokladzie musz 9 tez rekompenso-

guje na pochwale. Umiejscowienie kuchni tuz przy

wac brak przeszklenia w dachu.

wyjsc iu ma przewage nad innymi lokalizacjami : za

ralne miejsce do wypoczynku. Za kanapq znajduje
sie pokaznych rozmiar6w sunpad, kt6ry zostal osa-

ster6wk 9 lub na dolnym pokladzie. Wentylacja to

dzony na dachu kabiny skipperskiej. Jest on tylko
czesciowo zadaszony, jesli szukasz cienia, to schowaj sie pod bimini flybridge'a lub pod pokladem
w jednym z czterech klimatyzowa nych pomieszczer\. Wazn 9 funkcj 9 kokpitu jest to, ze daje on mozliwosc odseparowania sie od otoczenia na kei, gdy
cumujesz rufq. W kor\c6wce zadaszenia jest kaseta

jedno, kr6tszy dystans na g6rny poklad to drugie.

MNOGOSC DOSKONALE
ZAARANZOWANYCH
MIEJSC DO SIEDZENIA TO
JEDNA Z WIZYTÖWEK
TEJ MARKI

Naprzeciwko aneksu sq szafki oraz zabudowana
lod6wka z zamrazarkq.
Na sr6dokreciu zlokalizowano przestrzer\ jadalno-wypoczynkowq. Umiejscowiona na lewej burcie
kanapa w ksztalcie litery L z haczykiem to fantastyczne miejsce na nasiad6wke dla wszystkich

z elektrycznie wysuwan 9 rolet 9. Na zdjeciu mozesz

Twoich gosci przy stole (176x75 cm po rozlozeniu

zobaczyc, jak bardzo praktyczne jest to rozwiqzanie.

skrzydel). A jak ktos sie nie zmiesci, to naprzeciw-

Warto jeszcze dodac ki ika sl6w o grillowaniu. Taki

Aneks kuchenny znajduje sie tuz za g/6wnym wej-

ko, na prawej burcie, jest jeszcze dwuosobowa

smialy koncept umieszczenia grilla na rufie pro-

sciem na lewej burcie i jest oddzielony od czesci

sofa. Za ni 9 zostal umieszczony bezblednie pra-

ponowala kiedys w swoim piecdziesieciostopow-

salonowej otwieranym elektrycznie przeszkleniem

cuj9cy mechanizm wysuwania telewizora. Dzia-

cu Sessa, teraz ma go takze nowy jacht Bavaria

skladaj 9cym sie z dw6ch szyb przesuwajqcych

la cicho i szybko.

R 40 Coupe. Podobne rozwi 9zanie jest w mode-

sie w poziomie. Mechanizm dziala cicho i bardzo

Ster6wka na ,,50" prezentuje sie nad wyraz okazale.

lu Absolute 50 Fly. Tyle ze tutaj konstrukcja rufy

sprawnie. Guzik trzeba trzymac wcisniety az do

Absolute przywi 9zuje do tego miejsca duzq wage.

'.
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Siedzenia s9 absolutnie wygodne, obszyte mie-

czy zamykanie nie powoduje miedzy nimi kolizji.

Uklady wykonawcze dzialajq z niewielkim op6z-

ciutkq sk6r9, a konsola to cukierek w pieknej kar-

Warto kr6tko dodac, ze kabina VIP jest bardzo

nieniem w stosunku do akcji na kierownicy i to

bonowej okleinie - bedzie sie podobalo, panowie'

udana, przestronna, z wielkim lozem, na kt6re nie

trzeba wkalkulowac w decyzje, jakie podejmu-

Aranzacja podszybia tez jest bardzo estetyczna.

trzeba sie wspinac, wciskac itd.

jesz w trakcie plywania. Skretnosc jest ,,statkowa",

PlYWANIE

sie statecznie i bez problemu w bardzo kr6tkim

kierownica ma duze przelozenie. Jacht zbiera

Sternik moze skorzystac z bocznych drzwi, kt6rych obecnosc tutaj jest z pewnosciq pozqdana.
Drzwi sq bardzo lekkie - .otwiera sie je jednq rekq .

w

tescie uczestn iczy szesc os6b. Niesiemy ze

czasie osi 9ga swoj 9 predkosc maksymalnq. Naj-

Wyjscie na p61poklad jest bezproblemowe. Komu-

sobq 80% wody i 70% paliwa. Nastroje s9 bardzo

przyjemniejsza predkosc cruisingowa jest w granicach 22 w. Widzialnosc przy glebokich skretach

nikacja po p61pokladach odbywa sie swobodnie.

dobre, wiele obiecujemy sobie po tej jednostce

Poklad dziobowy jest wyposazony w materace, ale

napedzanej zestawem dw6ch gondoli Volvo Pen-

co najwazniejsze, jest tu takze laweczka, na kt6rej

ta IPS600 435 KM. Wszak Absolute IPS-em stoi

przyzwyczaic.

mog 9 wygodnie usi 9sc dwie osoby.

i oni wiedz 9, jak sie robi kadluby pod tego rodza-

Podczas test6w byla takze mozliwosc dotkniecia

,</

w prawo moglaby byc ciut lepsza, ale mozna sie

ju naped. Na naszej zatoce Sq rozbudowane fale

nowego dotykowego wyswietlacza Volvo Penta,

z r6znych kierunk6w, niekt6re metrowe. W zwiqz-

kt6ry prezentuje dane zwiqzane z eksploatacjq

Wygospodarowano tu trzy kabiny i trzeba przy-

ku z tym wycieraczki pracujq caly czas, szczeg6I-

silnika. Motory byly rozgrzane, a skipper zacheca

znac, ze stoczni uda/o sie to bardzo sprytnie za-

nie gdy skipper atakuje fale pod kqtem prostym.

mnie do plywania bez uzywania trymklap. Zresz-

PO

• POKlADEM

aranzowac. Na prawej burcie jest kajuta goscinna

tq warunki sq takie, ze nie ma potrzeby, niemniej

typu twin, a na lewej jest dzienna /azienka dla te-

po wyjsciu na morze woda dostaje garba i moz-

goz pomieszczenia oraz kabiny VIP. Oczywiscie

na pocwiczyc. Jacht stabilnie pokonuje fale, ladnie

wszedzie jest pelna wysokosc stania. Na rufie

trzyma sie toru podczas skrecania. To, co jednak

znajduje sie przytulna, bogato wyposazona kaju-

jest dla mnie najwazniejsze, to mozliwosc prowa-

ta armatorska z wlasnq lazienkq.

dzenia swobodnej konwersacji w czasie plywania,

Niema/ym zaskoczeniem byly dla mnie rozsuwa-

podczas przechodzenia przez fale nie ma przy-

ne drzwi do kabiny dziobowej. Przyzwyczailem sie

dzwiek6w, motory s9 dobrze wytlumione i nie wy-

do tego, ze wiekszosc stoczni stosuje standardo-

stepujq zadne w ibracje w

pelrıej

skali obrot6w.

we skrzydla. Na tym jachcie stocz;,nia zawalczyla jednak o przestrzer\ dla poszczeg6Inych kabin,

STEROWANIE Z GÔRY

bo gdyby w zalozonym projekcie byly tradycyjne

Gdybym byl admiralem marynarki wojennej, ka-

drzwi w korytarzyku, trzeba by bylo szukac kom-

zalabym kazdego, kto nie docenia g6rnego po-

promisu. Atak jest troje drzwi, kt6rych otwieranie

kladu, wyslac na miesiqc karnego plywania na
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okr~cie podwodnym, oczywiscie z zakazem wynurzania si~. Moze to jest powazne

drobiazgach,

porzcıdnie

si~ zastan6w, czy

ta dodatkowa czynnosc,

jakcı

jest sklada-

wielkcı

nie i rozkladanie bimini, jest warta Twojego

slabosc do flybridge'6w, wi~c wybacz mi

czasu. Poza tym hardtop nigdy nie b~dzie

prosz~. Czytelniku, ten zart. Na tym g6r-

dawal zadnych przydzwi~k6w, pd°sWist6w

nym pokladzie ster6wka jest zlokalizowa-

itd. Mocnymi punktami tego g6rnego po-

na na prawej burcie, opr6cz sternika jest

kladu

jeszcze miejsce dla jednej osoby. Ponad-

niale zacienia poklad, oraz wielka

to po

jest dodatkowe siedzenie.

do lezakowania na samym przodzie. Do dys-

Prowadzenie stcıd jachtu to prawdziwa od-

pozycji masz takze

naduzycie z mojej strony, ale marn

scısiedzku

skocznia od zamkni~tej przestrzeni i od halasu, kt6ry jest tu obecny jedynie w postaci
szumicıcej

wody.

G6rny pok!ad stworzono z

myslcı

o re-

laksie na swiezym powietrzu. Gdy swieci slorice i szukasz cienia, masz do wyboru

scı

w!asnie twardy dach, kt6ry wspa-
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wetbar z kostkar-

W.

Przyje mna prf/dkosc

cruisingowa

drugcı ,

nieco

drozszcı ,

kcı, lod6wkcı

i elek-

trycznym grillem.
Nic

wi~cej

do

szcz~scia nie potrzeba. W cz~sci
rufowej jest nato-

dwie opcje. Jedncı jest tradycyjne bimini za
S tys. euro netto, a

przestrzeıi

miast kanapa w ksztalcie litery U oraz st61,

solidny hardtop za 15 tys. euro netto. Za-

do kt6rego wszystkich motorowodniak6w

nim podejmiesz decyzj~ o oszcz~dzaniu na

serdecznie zapraszam.

POMIARY
Obroty (RPM)

Prfidkosc
(w.)

Spalanie (1/h
na oba motory)

650

3

2,70

1000

5

4,5 8

1250

6,50

10

Glosnosc (dB;
ucho sternika)

54

1500

7.50

22

57.20

1750

9,50

32

57.5 0

2250

10

65

62,7 0

2500

12

90

66, 50

2750

15

115

70

3000

19

133

66,60

3250

24

14 4

67

3550

28

169

67,80

TECHNIKALIA
Typ jednostki

ja cht motorowy typu fly br idg e

Dlugosc calkowita

15. 20 m (49' 10")

Szerokosc

4.43 m (14' 6")

Motor

2x 0 6@ 435KM. die se l

Napfid

IPS

Zbiornik paliwa

1600 1

Zbiornik wody

45 0 1

Liczba miejsc sypialnych

6+1

Liczba kabin

3+1

Liczba lazienek

2+1

Kabina skipperska

tak

Cena wersji podstawowej

650 000 EUR net te

~re:-

Dostawca lodzi

mULTI YACHT S

www. Mult iYach ts.co m .pl
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