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أعلنت

 Sunseekerعــن إطــاق يختهــا
الجديد  95 Yachtبخطوطه اآلسرة

وتصميمه المبتكر ،الذي يكشف عن خط التصميم

الجديــد الــذي بدأت باعتماده في الجيل المقبل من
ً
حجما للعام .2016
النماذج األكبر
إنــه الثانــي الــذي تطلقــه هــذا العــام مــن هذا
ً
مثاال على ما توصلت
الموديــل الجديد الذي يقدم
إليه من تطور على صعيد التصميم والبناء .وعالوة
علــى الرحابــة األنيقة التي يتمتع بها ســلفه الناجح
ً
مترا) يجمع بين طابع الســوبر يخت
فإن الجديد (28
واإليجابيات العملية ليخت بهذا الحجم.
ولعــل أهــم مــا يميــزه هــو تصميــم الطبقــة
ً
جناحــا للمالــك مــن ثــاث
الرئيســية الــذي يضــم
مســتويات إلعطائه المزيد من المرونة والمساحة.
الغرفــة الرئيســية علــى المتن األساســي وأمامها
سلم يصعد إلى مساحة للتزين مع الحمام.
بــرج القيــادة المرتفــع يوفر المزيد مــن المرونة
ويســاهم فــي اتســاع الطبقــة األساســية الالفتة
للنظــر فــي يخت بهذا الصنف .وقــد زود هذا البرج
الرحــب بمركــز قيــادة ثــان مــع بــار وحــوض ســاخن
(اختيــاري) والعديــد مــن المقاعــد للضيــوف كــي
يستمتعوا بالرحلة.
ومثل كل موديالت  Sunseekerالجديدة للعام
 2016فإن  95 Yachtيستند إلى البدن الكالسيكي
العميــق ( )Vالــذي يعزز مــن أدائه ويوصل ســرعته
إلى  24عقدة في الســاعة ،أو إلى  28عقدة وذلك
ً
اعتمادا على نوع المحركات.

Sunseeker
 28متراً
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يكشف عن خط التصميم الجديد
الذي بدأ الحوض باعتماده.
جناح المالك موزع على  3مستويات!
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وقــد علــق  Sean Robertsonمديــر المبيعــات
ً
قائــا« :هــذا
فــي Sunseeker International

ضمــن سلســلة أعددنــا إلطالقها هذا العــام ،فإنه
ً
ً
إضافيا على التزامنا باالســتثمار في
دليال
يشــكل

اليخــت دليــل واضــح علــى كيفيــة مــزج الخطــوط

نمــاذج جديــدة مبتكرة ،وفــي تزويــد زبائننا بأفضل

الهجومية بالداخل الواسع .تصميمه يطابق اتجاهنا
ً
حجمــا  ..لكنه
الجديــد فــي تصميــم النمــاذج األكبــر

خيار ممكن ضمن الحجم الذي يفضلونه».
ويجــدر الذكــر أن  Sunseekerباتــت تصنع يخوتاً
ً
نموذجا.
آلية فاخرة وفق خمس تشكيالت تضم 17

ً
حامــا اســم  .Sunseekerولكونــه الثانــي
يبقــى
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ً
ً
ً
رائعا مدته ســاعة عن Sunseeker
وثائقيــا
فيلمــا
 BBC Twoتعــرض
عرضت  BBC Twoمساء الجمعة الخامس عشر من
ً
ً
وثائقيا عنوانه
فيلما
شــهر نيســان/إبريل الماضي،
«Britain Biggest Superyachts. Chasing
 »Perfectionخصصته للشــركة البحرية البريطانية

 Wanda Groupالشــركة المتمركــزة فــي بكيــن،
ً
ً
كبيــرا مــن أعمالها .ولهــذه المجموعة وجود
قســما

استغرق إنتاج هذا الفيلم المتقن ،حوالي عشرة

قوي في الصين وأوروبا والواليات المتحدة .وهي

أشــهر .وقــد الحق فيه فريــق التصويــر مراحل بناء

توفــر الدعم المالي واالســتراتيجي لـ Sunseeker

اليخــت الجديــد  ،131منــذ بدء الفكرة حتــى االنتهاء

كي تستمر في التطور والتوسع.

من التنفيذ في منشــأة  ،Pooleومن ثم التســليم

وفــي كانون الثاني/ينايــر الماضي جرى تعيين
ً
ً
ً
جديدا لها.
تنفيذيا
رئيسا
Phil Ropham

وقد أتاح هذا اليخت لمالكه أن يضع مواصفات

من قاعدتها في  Dorsetعلى الساحل الجنوبي
ً
مركبا في العام تتراوح
إلنكلترا ،تصنع الشركة 150

للمالك.
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طول خط المياه
(بنصف حمولة)

ً
ً
قدما و  9إنشات)
مترا (70
21,57

العرض

ً
قدما و  6إنشات)
 6,55أمتار (21

الغاطس
(بكامل الحمولة)

 1,33متر ( 4أقدام و  4إنشات)

االرتفاع من خط المياه
إلى أعلى القوس

ً
ً
إنشا)
قدما و 12
 7,01أمتار (22

طول خط المياه

ً
مترا
23,15

الوزن المزاح
(بكامل الحمولة)

 80500كلغ ( 177472ليبرة)

سعة الوقود

ً
غالونا)
 12ألف ليتر (3170

سعة المياه

ً
ً
غالونا)
ليترا (462
1750

سعة مياه الخدمة

ً
غالونا)
ألف ليتر (264

سعة مياه الحمامات

ً
ً
غالونا)
ليترا (115
425

التصنيف

Rina Rules for Classification of Pleasure Yachts
C + Hull, MACH, Y Special Navigation

المحركان

2xMTU 12V 2000 M96 L-1947 PS

تفصيلية دقيقة لكل عنصر في التصميم الداخلي،
ً
اســتنادا
حتى يحقق طلباته ورغباته بالكامل ،وذلك
لخدمة الشركة الخاصة  Bespokeالفريدة من نوعها
ً
أيضا.
 ...وهذا ما ركز عليه الفيلم
وعــاوة علــى التصويــر في أحــواض ،Dorset

ً
قدمــا .وقد ســلمت حتى اليوم أكثر
بيــن  50و 155

من  100يخت تزيد على  100قدم.
ويعمل لديها حوالي  2000شــخص ولها وكالء
ً
بلدا يقدمون كذلك خدمات ما بعد
في أكثر من 60

فقد غطى الفيلم كذلك مشاركة  Sunseekerفي

المبيع.

معــارض المراكــب فــي النصــف الثاني مــن العام

هذا وتنتج الشركة خمس تشكيالت من المراكب
ً
نموذجا هي:
واليخوت تضم 17

األخيــر (فــي العــام الحالي) .وقد ظهــر في الفيلم

Yacht 155, 131, 116, 95, 28M, 86, 75

الذي اســتغرق ســاعة كاملة العديد من مســؤولي

Sport Yacht 101, 80, 68

الشركة.

Predator 80, 68, 57

الماضــي  2015وكذلك في معرض لندن للمراكب

ومن المعلوم أن Sunseeker International
 Limitedشركة دولية رائدة في صنع يخوت فخمة.
اســمها األصلــي  Poole Power Boatsوقــد

Manhattan 65, 55, 52
] .San Remo

www.sunseeker.com
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الطول اإلجمالي

 .Braithwaiteوغيرت اسمها العام .1985
وفــي آب/أغســطس العــام  2013تملكــت

الناجحة .Sunseeker International

ً
ً
قدما وإنش واحد)
مترا (92
28,06

أسســها العام  1969األخــوان Robert and John
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