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Lürssen Yachts
85,10 مترًا

Solandge

S o l a n d g e
Th

e W
or

ld
 o

f Y
ac

ht
s &

 B
oa

ts 

3ع�����ال�����م ال����ي����خ����وت وال�����م�����راك�����ب

S o l a n d g e

فرادة .. فخامة .. عراقة وإبداع 
 Lurssen يتخطى المعقول متّوجًا

مجددًا على منصة الشرف.
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عدي���دة وإيجابياته كثيرة وخصائصه تش���د األنظ���ار. يخت عائلي مزاياه
صن���ع للترفي���ه بعناية واضحة. وبات يختًا مثاليًا للتش���ارتر. هكذا 

.Lurssen Yachts صنعته
إن���ه Solandge ال���ذي يبلغ طول���ه 85 مترًا وجرى تس���ليمه 

لصاحبه في تشرين األول/أكتوبر من العام 2013.
وم���ن أه���م ميزاته قدرت���ه على االعتماد على نفس���ه خالل 
الرحالت الطويلة في أعالي البحار وتجهيزه لمواجهة أي طارئ.

المال���ك كان لدي���ه يخت م���ن إنتاج Lurssen أيض���ًا طوله 63 
مت���رًا. وقد طلب من الش���ركة يخت���ًا آخر أكبر حجم���ًا وأكثر تطورًا. 
وهو يملك خبرة واس���عة في اليخوت نظرًا لتملكه العديد منها 

وكذلك القيام برحالت تشارتر على متن يخوت أخرى.
التصميم العصري هو أهم ما طلبه إضافة إلى الراحة التامة 

له ولعائلته وضيوفه .. والطاقم.
وبه���دف صن���ع ه���ذا اليخ���ت الكبي���ر، كان ال بد من تش���كيل 
فري���ق ممت���از ض���م Richard Masters مدي���ر المش���روع الذي 
عين���ه المالك، والمصمم الخارج���ي Espen Oeino، والمصمم 
الداخل���ي Aileen Rodriguez، هذا إضافة إلى فريق الش���ركة 

نفسها.
وق���د أكدت Lurssen ذلك قائلة: »نحن س���عداء لتمكننا من 
تحقيق توقعات المالك لناحية الجودة وحصر التكاليف بالميزانية 

Solandge مجهز 
ألي طارئ وقادر 
على االستقالل 

بنفسه في الرحالت 
الطويلة.

S o l a n d g e

Th
e W

or
ld

 o
f Y

ac
ht

s &
 B

oa
ts 

ع�����ال�����م ال����ي����خ����وت وال�����م�����راك�����ب 4



S o l a n d g e
Th

e W
or

ld
 o

f Y
ac

ht
s &

 B
oa

ts 

7ع�����ال�����م ال����ي����خ����وت وال�����م�����راك�����ب

S o l a n d g e
Th

e W
or

ld
 o

f Y
ac

ht
s &

 B
oa

ts 

7ع�����ال�����م ال����ي����خ����وت وال�����م�����راك�����ب

S o l a n d g e

Th
e W

or
ld

 o
f Y

ac
ht

s &
 B

oa
ts 

ع�����ال�����م ال����ي����خ����وت وال�����م�����راك�����ب 6

 Beach Club مساحة الـ
تضم حمامًا نهاريًا مع 

دوش كامل وسونا.
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S o l a n d g e

الموضوعة وتس���ليم اليخت ف���ي الموعد المحدد. 
وإنن���ا نتوقع أن يأخ���ذ هذا اليخت مكانه المناس���ب 
بي���ن أقرانه كمحطة بارزة ف���ي تاريخ صناعة اليخوت 
الكبيرة المستندة إلى التصميم الممتاز والهندسة 

الرفيعة المستوى«. 
ولقد قّس���م Espen Oeino اليخ���ت إلى أجزاء 
منس���جمة م���ع بعضها ضمن الط���ول البالغ 85,10 
مت���رًا والعرض الذي يصل إلى 13,80 مترًا. وبذلك 
فإن المساحات الواسعة تلبي كل متطلبات المالك 
وضيوف���ه م���ع الحفاظ عل���ى خطوطه االنس���يابية 

األنيقة ضمن بدنه المميز بلونه األزرق الغامق.
 Aileen Rodriguez أم���ا المصم���م الداخل���ي
فقد علقت بدورها قائلة: »يحمل الداخل لمس���ات 
كالس���يكية م���ع خلفية عصري���ة، مما يجعل���ه داخاًل 

المسبح الواسع على 
المتن الخلفي تحيط به 
فرش شمسية مريحة 

ومساحة للجلوس وبار.

الجاكوزي على 
المتن العلوي تحيط 

به أماكن للجلوس 
مع بار وتلفزيونين 
إضافة إلى فرش 

شمسية في 
Thالخلف.
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انتقالي���ًا. وقد ج���اء المزي���ج الفريد للم���واد الثمينة 
والجميلة إلعطائه الطلة الخاصة والطابع الفخم«.

وق���د أدارت Master Yachts تنفيذ المش���روع 
ب���كل حرفي���ة وعين���ت مديرًا ل���ه مقيمًا ف���ي موقع 
الصن���ع وأدخلت طاقم المال���ك ضمن الفريق الذي 
تول���ى عملية الصنع. وكانت الخبرة واضحة في كل 

S o l a n d g eS o l a n d g e

المراحل حتى التسليم.
وإذا صعدن���ا إلى اليخت من المدخل الرئيس���ي 
عبر األرضية الخش���بية ومن ثم البهو )أرضية من ال� 
Onyx( نفاجأ بمنحوتة مضاءة رائعة تمت تسميتها 
»Tree of Life« تض���م أكث���ر من 1200 نقطة ضوء 
وتبدو كنقاط مطر استوائي وتجعل األزهار الزجاجية 

الصالون األساسي 
يشكل مساحة واحدة 

واسعة تقع طاولة 
الطعام في وسطها 

وتتسع لـ 12 ضيفًا.
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للجل���وس مع ب���ار أنيق مزدان بأل���وان زجاجية مكورة 
وأخرى قماشية باللون األرجواني.

ونبق���ى ف���ي الصال���ون األني���ق نفس���ه الذي 
يجس���د طريقة حي���اة المالك. هنا نجد الموس���يقى 
الكالس���يكية والفنون الجميلة. وم���ن األمور التي 
تلف���ت النظ���ر الج���داران الموج���ودان إل���ى اليمين 
واليس���ار الل���ذان صنع���ت خلفيتهم���ا م���ن حج���ر ال� 

Amethyst األرجواني.
ونج���د بيان���و إلى جان���ب األول وم���رآة أثرية مع 
Console إلى جانب الثاني. األرضية من الخش���ب 

.Onyx �الذي يحيط به ال
المس���احة المخصصة للضي���وف في الصالون 
تض���م كنب���ات ومقاع���د مريح���ة باللوني���ن الذهبي 
صنعه���ا  ت���م  المفروش���ات  قط���ع  واألرجوان���ي. 
بعناي���ة ويبدو ذلك واضحًا في الصقل واألش���كال 

المكورة.
أم���ام الردهة نجد بابًا يقود إلى أماكن الضيوف 
الت���ي تضم مكتبًا وخمس���ة أجنحة له���م أحدها كبير 

الملونة تبدو وكأنها متفتحة. ارتفاع الشجرة 16 مترًا 
)50 قدم���ًا( وه���ي تغطي كامل االرتف���اع من متن 

الخزانات إلى برج القيادة.
وعالوة على الس���اللم الالفتة للنظر التي تبرز 
فيه���ا مرآة أثرية والزجاج المنق���وش يدويًا نصادف 
مصع���دًا مغط���ى بألواح جلدي���ة مواصفاتها خاصة 
تب���رز ك���� Jigsaw فخم بع���دة ألوان وأقمش���ة. هذا 
المصع���د يوصلن���ا إلى كل الطبقات من الس���فلية 

إلى برج القيادة.
خلف البهو يدخل الضيوف الصالون األساسي 
مباش���رة. وخالفًا لغالبية تصاميم اليخوت من هذا 
الحج���م ف���إن هذا الصالون يش���كل مس���احة واحدة 
واس���عة تقع طاولة الطعام في وس���طها وتتسع ل� 
12 ضيفًا. ه���ذه الطاولة مصنوعة من مواد عديدة 
ثمين���ة وفوقه���ا ث���الث ثري���ات Schonbek مزدانة 
بالكوارتز والكريس���تال. أمام الطاولة هناك مساحة 
جل���وس مريحة متعددة األلوان مزودة بتلفزيون غير 
ظاه���ر وموقد للتدفئة. وإلى الخلف مس���احة أخرى 

قاعة السينما 
مجهزة بمقاعد 

أوتوماتيكية تعمل 
بكبسة زر، وقد 

خصص لها حمام 
نهاري للضيوف 

مع بار.

 »Tree of Life«
منحوتة مضيئة 

رائعة ارتفاعها 16 
مترًا وال شبيه لها 
في أي يخت آخر .. 

حتى اليوم.
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مخص���ص لكب���ار الضي���وف ويمك���ن تحويل���ه إل���ى 
كابينتي���ن عند الطل���ب، مع جناحين آخري���ن مزودين 
بأسّرة مزدوجة في حين أن الجناحين اآلخرين مزودان 
بس���ريرين يمك���ن تحويلهما إلى س���رير كنغ س���ايز. 
ديكور كل كابينة مشابه لألخرى من ناحية المواد لكنه 
مختلف باأللوان، من األزرق والذهبي واألرجواني. 
وال شك في أن وضع كبائن الضيوف على الطبقة 
األساس���ية بداًل من الس���فلى، له إيجابيات عديدة، 
إلى جانب الفص���ل بين الضيوف والطاقم، أهمها 
توس���عة أماكن اإلقامة وتكبير النوافذ مما يس���مح 

بإدخال المزيد من الضوء الطبيعي.
هذا وقد ُخصص نص���ف الطبقة العليا للمالك 
إذ تضم المساحة المفرزة له المكتب والجناح المزود 
بحمامي���ن وغرفتي���ن للتزي���ن. ويوفر جن���اح المالك 
مش���اهد بانورامية رائعة إضافة إلى بابين جانبيين 
يؤمن���ان المرور إلى مس���احة خاصة دافئة للجلوس 

في الخارج مع جاكوزي ومقاعد في المقدمة.
ه���ذه المنطقة فخم���ة ودافئة بفض���ل األلوان 
الهادئة والفاتحة والمفروشات اإليطالية المصنوعة 

يدويًا والثريا األنيقة.
وتضم الغرفة الرئيسية 14 عمودًا زجاجيًا مضاء 
ومصنوع���ًا يدويًا تحي���ط بالنوافذ مم���ا يؤمن رؤية 
رائعة. الرس���وم الموجودة على األعمدة سلس���لة 

من المش���اهد النباتية والحياة البرية الموجودة في 
أنح���اء العال���م حت���ى تعطي اإلحس���اس بوجود جنة 

حقيقية تشبه »جنة عدن«.
هذا وق���د صمم الحمام النس���ائي وت���م بناؤه 
اس���تنادًا لل���ون المفضل ل���دى الزوجة وه���و اللون 
الزه���ري. وقد أرادت أن تكون مفروش���اته مختلفة. 
التصميم مش���ابه لحم���ام الزوج لكن���ه مختلف في 

الش���كل. الفنانون الحرفيون من فينيس���يا تمكنوا 
من صن���ع مرايا عصري���ة خاصة للحمام النس���ائي. 
وج���رى اعتم���اد Rose Quartz لكل الس���طوح في 
الحمام إضافة إلى أطراف األرضية. الحوض خاص 

بالعالج المائي.
الحمام اآلخر أنيق وذو طابع رجالي وهو يعكس 
حب المال���ك للفخامة واألناقة. ومم���ا يلفت النظر 

 Solandge في عيني مصممه: 
حلم .. تحقق بالكامل

لم يكن الموجز الذي قدمه لنا الزبون مختلفًا عن غالبية الزبائن اآلخرين. وقد 
سلمنا الئحة برغباته التي تمكنا من تحقيقها بأناقة وحرفية.

وبما أنني أعرف المالك وعائلته من المش���اريع الس���ابقة التي نفذناها 
ل���ه فق���د كان المش���روع الجديد فرصة مهمة لي كي أؤك���د لهم أن مهاراتي 

في التصميم ال حد لها.
كان���ت رؤية المالك متش���عبة المطالب لكن ما أذك���ره هو أنه أراد صالونًا 
رئيس���يًا واس���عًا بالغ األناقة. وق���د تمكنا من تحقيق ذلك بواس���طة جدارين 
جانبيي���ن فخمي���ن خلفيتهم���ا م���ن حج���ر Amethyst األرجواني. إل���ى الجانب 
األيس���ر بيانو Bechstein وإلى األيمن كونسول فينيسي الطراز جميل مع 

مرآة.
م���ن هن���ا تظه���ر روح Solandge الرائعة الذي يتص���ف باألناقة والفخامة 
والرقي بدءًا من السير على أرضياته الخشبية الجميلة التي تحيط بجوانبها 
Honey Onyx Stone إضاف���ة إل���ى أس���قف م���ن األوراق المذهب���ة وثريات 

.Amethyst Rose Quartz Crystals التي تتدلى بروائع Schonbeck
ومن الصالون األساس���ي ندخل إلى اللوبي الذي يكشف عن »نجمة« 
ه���ذا الع���رض كله وه���ي: »The Tree of Life« المنحوتة المضاءة التي يبلغ 
طولها 50 قدمًا والمتأللئة بأكثر من 1200 نقطة ضوء. هذه القطعة الفنية 
الس���احرة جاءت تلبية لرغبة المالك في خلق ش���يء ممتد على ارتفاع اليخت 

من المتن السفلي إلى برج القيادة.
على الطبقة الرئيس���ية وضعنا كل كبائن الضيوف. وهي ذات تصميم 
»انتقالي« بين الخلفية »النظيفة« الممتدة في بقية أنحاء المركب، واختيار 
قشور معينة من األخشاب إلضافة روح كالسيكية. كل كابينة مطعمة بعرق 

اللؤلؤ الجميل نفسه ولكن بألوان خاصة لكل منها.
وإذا ترك���ت الطبقة الرئيس���ية إلى طبقة المال���ك، فإنك تصل إلى جناح 
المال���ك الذي يض���م مكتبًا خاصًا وغرفة للمالبس وحمامًا، إضافة إلى غرفة 
للمالبس وحمام لزوجته. وبعد ذلك هناك الغرفة نفس���ها التي تطل على 
مقدم���ة المرك���ب والم���زودة بجاك���وزي خاص. جن���اح المالك مزدان بتش���كيلة 
جميل���ة م���ن المفروش���ات اإليطالي���ة المصنوعة يدويًا. وهو يضم مس���احة 
خاصة لتناول الطعام ومكتبًا سطحه من الجلد وأدراجًا مصنوعة بمواصفات 

خاصة.
وإذا صعدن���ا م���ن طبق���ة إل���ى طبقة ف���إن المركب يب���دو أكثر اس���ترخاء 
 Beach Club وعمالني���ة حت���ى تصل إلى الطبقة الشمس���ية حيث صممن���ا

.Solandge على متن Nikki Beach يعطي طابع
كم���ا نجد عل���ى المتن ب���ارًا مغطى بب���الط Bisazza المذه���ب واألبيض 
وتحي���ط ب���ه 14 كرس���يًا دون ظهر مغط���اة بالجل���د الذهبي وهنا نج���د جهازي 
تلفزي���ون وجاكوزي تتح���ول أرضيته عند الطلب إلى منصة للرقص متضمنة 

.DJ Console
لق���د أراد المال���ك أن يك���ون كل إن���ش عل���ى متن هذا المرك���ب خاصًا وذا 
معن���ى. ومن الصعب أن تصمم 88 مت���رًا من الخصوصية، لكنني مطمئن 
إل���ى أنن���ا أنجزنا هذا اله���دف بطريقة مميزة. لقد اعتمدنا في س���ائر األرجاء 
أس���لوب ال���� Back-Lit Stone إضاف���ة إل���ى ع���رق اللؤلؤ والزج���اج المنقوش 

والطبقات الجلدية وتشكيلة من األخشاب النادرة.
وأخيرًا أقول إن Solandge هو خير مثال على حلم مالك تم تحقيقه.

ُخصص نصف 
الطبقة العليا 

للمالك، وتضم 
المساحة المفرزة 

له المكتب والجناح 
المزود بحمامين 
وغرفتين للتزين.

S o l a n d g e
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 Centurion Enzo – منف���وخ بط���ول 10,5 أمت���ار
Wake Boarding بط���ول 7,32 أمت���ار. ويمك���ن 
إطالقهم���ا م���ن الجانبين. وهناك مس���احة إضافية 

لمعدات الرياضات المائية.
 Beach �الباب العازل للمياه يقود إلى مساحة ال
Club الت���ي تض���م حمام���ًا نهاري���ًا م���ع دوش كامل 
وس���ونا. وهذه المنطقة تضم كذل���ك غرفة للمؤن 
لوض���ع المش���روبات واألغذي���ة الخفيف���ة. وباتج���اه 
المؤخرة ندخل مساحة االستحمام التي تضم سّلمًا 
قاباًل للطي يستخدم كذلك نقطة تجمع للضيوف.

مت���ن الخزانات يحت���وي كذلك على غرفة جلوس 
للطاق���م وس���ينما وغس���الة للثياب وب���راد وثالجة. 
الس���ينما مجهزة بمقاعد أوتوماتيكية تعمل بكبسة 

زر. وهنا نجد كذلك حمامًا نهاريًا للضيوف مع بار.
غرفة المحركات بدورها هي قلب اليخت وتشبه 
قطعة فنية هندسية أبدعتها Lurssen. وهي تؤوي 
محرك���ي CAT قوة الواحد 2000kw. وتصل س���رعة 
اليخت القصوى إلى 17 عقدة ومدى إبحاره إلى ستة 
آالف مي���ل بحري. وتضمن الطريقة المتطورة التي 
تم تثبيت المعدات بها، إضافة إلى حافظات التوازن 

Zero Speed إبحارًا هادئًا مستقرًا على الدوام.
وبه���دف تخفي���ض االنبعاث���ات الغازي���ة فق���د 
 Soot وكذلك HUG جه���ز نظام الع���ادم بمصاف���ي
Burners وه���ي مطابق���ة لمعايي���ر IMO لتل���وث 
اله���واء. والنظام المذكور يقتصد في اس���تهالك 

الوقود.
وختام���ًا نق���ول أن Solandge س���يكون إضافة 
مهمة إلى أس���طول التشارتر العالمي. فهو يمثل 
أح���دث اتجاهات اإلبح���ار الحديثة الفخم���ة. وبوجود 
طاقمه الخبير في التشارتر فإنه يضمن للمسافرين 

على متنه رحالت ال تنسى.
وم���ن المق���رر أن يبح���ر ف���ي أول فص���ل ل���ه 
إل���ى الكاريب���ي قب���ل أن يعب���ر إلى البح���ر األبيض 

المتوسط. [

هنا الزجاج المصنوع يدويًا وتفاصيل المفروش���ات 
واألحجار النادرة والخشب والزجاج واألوراق المذهبة 

وعرق اللؤلؤ.
وعل���ى مث���ال الطبقة الرئيس���ية، هن���اك لوبي 
صغي���ر م���ع حم���ام نه���اري يقود م���ن الرده���ة إلى 
غرف���ة جل���وس هانئة عل���ى الطبقة العلوي���ة. وهنا 
نج���د مس���احات للجلوس واالس���ترخاء مع شاش���ة 
تلفزيوني���ة كبي���رة. ويؤك���د الصال���ون العلوي كيف 
أن الض���وء الطبيع���ي اآلتي من الخ���ارج يتالءم مع 
األلوان األرضية لم���واد الداخل مما يعطي الغرفة 

كلها إحساسًا بالدفء. وأهم ميزة في هذه الغرفة 
ه���و القبة الت���ي تزن ثالثة أطن���ان والمصنوعة من 

الزجاج والبرونز والكريستال.
هذا وتوف���ر المتون الخلفية الخارجية مس���احات 
إضافية واسعة ومتنوعة. فهي مكان مثالي لتناول 
الطعام يضم طاولة كبيرة تتس���ع ل� 14 ضيفًا إضافة 
إلى س���تة ضيوف عل���ى طاولة أخ���رى أصغر حجمًا. 
ويمك���ن إقفال جانبي المتن الخلف���ي بألواح زجاجية 
حتى تش���به حديقة ش���تائية. كما أن المتن الخلفي 
يضم مساحة واسعة للجلوس واالسترخاء. وللحماية 
من الش���مس هناك غطاء مثلث مثبت على أعمدة 
م���ن األلياف الكربونية. ومن مي���زات هذه المنطقة 

غطاء األعمدة المصنوع من الكريستال.
وع���الوة على مركز القي���ادة المتطور، فإن متن 
القي���ادة يضم غرفة الرادي���و ومكتب اليخت وكابينة 
القبط���ان. هذا إضافة إلى غرفة للتمارين الرياضية 
وال���� SPA. وهن���ا نجد غرفة للمس���اج وحمام���ًا عربيًا 
إضاف���ة إلى صالون للتجميل وس���ونا وغرفة للبخار 
ودوش ومركز للتمارين الرياضية وغرفة عالج خاص 

.)Hydrotherapyroom(
وعل���ى المتن الخلفي مس���بح واس���ع )6 أمتار( 
م���ع دف���ع مائ���ي نف���اث تحيط ب���ه فرش شمس���ية 
مريحة ومس���احة للجلوس وبار. وهناك أيضًا دوش 

الستخدام الضيوف.
هذا وتصعد بنا الساللم الموجودة إلى الجانب 
األيم���ن نح���و الطبق���ة العلي���ا التي تس���تخدم نهارًا 
طبقة شمس���ية لتتحول لياًل متنًا لشتى اللقاءات. 
ف���ي النهار م���كان مثالي لالس���ترخاء. إل���ى األمام 
جاك���وزي تحيط به أماكن للجلوس مع بار وتلفزيونين 
إضافة إلى فرش شمسية في الخلف. وفي الليل 
يمك���ن تحويل الجاكوزي إلى حلبة للرقص تحيط بها 
األضواء البهيجة وشاشة كبيرة للعرض إضافة إلى 
دوش وحم���ام نهاري وغرفة للمؤن. ويمكن تحويل 

.Nikki Beach هذا المتن بسهولة إلى
ه���ذا ويج���ري جم���ع المي���اه المعالجة للمس���بح 
على ب���رج القي���ادة والجاكوزي على المت���ن العلوي 
ف���ي خزان���ات منفصلة وفق حرارة خاص���ة مما يتيح 

استخدامهما في فترة قصيرة ودون انتظار.
وإذا وصلنا إلى أماكن الطاقم نرى أنها تضم 15 
كابين���ة مع غرفة جلوس وكابينة منفصلة لمس���اعد 
القبطان وهي موجودة على الطبقة الس���فلية مع 
المطبخ. وهن���ا أيضًا نجد أن الضوء الطبيعي يغمر 

أماكن الطاقم.
ف���ي مؤخ���رة الطبق���ة المذك���ورة هن���اك غرفة 
 Naiad :المحركات وكاراج القارب الذي يضم قاربين

 SOLANDge – THe uLTimATe yACHT expeRieNCe
Solandge was delivered in October 2013 and has a length of 85 metres. She is a family 
yacht built for pleasure but great care has been taken to ensure that she becomes an 
iconic yacht on the charter market. Above all other considerations, she is a yacht intended 
to be self-sufficient during extended voyages on the high seas and well equipped for 
whatever she may face. 

The owner, who upgraded from a 63-metre Lürssen yacht, has many years' experience 
owning and chartering different types of yachts. He required top-notch design and 
engineering as well as seagoing comfort for his family, guests and crew.

Yacht-building means team-work, and to execute such a big project, an excellent team 
is necessary. In this case, the team consists of Richard Masters, the owner's project 
manager, exterior designer Espen Oeino, interior designer Aileen Rodriguez and, of 
course, the project team of Lürssen.

Lurssen Yachts / 2013 الصانع/السنة

Espen Oeino Design المصمم الخارجي

Rodriguez Interiors المصمم الداخلي

الطول 85,10 مترًا )279 قدمًا وإنشان(

طول خط المياه 73,50 مترًا )241 قدمًا وإنشان(

العرض 13,80 مترًا )45 قدمًا و 3 إنشات(

الغاطس )مع الحمولة( 3,90 أمتار )12 قدمًا و 8 إنشات(

مادة الصنع بدن من الفوالذ وبنية فوقية من األلمنيوم

الوزن المزاح 2296 طنًا

السرعة 17 عقدة

مدى اإلبحار 6 آالف ميل بحري بسرعة 12 عقدة

2xCAT 3516 @ 2000kw @ 1600 rpm المحركان الرئيسيان

(1x570kva @ 1500 rpm + 2x455kva) CAT C18 DITA المولدات

1xMAN 240kva مولد الطوارئ

2xReintjes WAF 863 علبة التروس

 2xPiening Fixed Pitched Propellers, 5 Blades المراوح

Brunvoll FU-37 LRC-1000 240kw محرك المقدمة

سعة الوقود 222 ألف ليتر

سعة المياه 35,500 ليتر

HEM Duplex Freshwater Producer 48/600 أجهزة تنقية المياه

DVZ JZR-100 Biomaster نظام الصرف الصحي

Quantum XT Fin Blades OC 2400 XT حافظات التوازن

Heinen + Hopmann التكييف الهوائي

LRS+100 A1 SSC Yacht (P) Mono G6-LMC UMS التصنيف

المالك/الضيوف كابينتان للمالك و 12 للضيوف

الطاقم 15 كابينة لـ 29 فردًا

Fassmer Frir 625y Rescue Boat 6,25m • القوارب

Naiad Inflatable Rib Centre Console Tender 10,5m •

Centurion Enzo Wake Boarding Tender 7,32m •

www.lurssen.com الموقع اإللكتروني

كبائن الضيوف 
موجودة على 

الطبقة األساسية 
وليس السفلى، 

ما أتاح توسعة 
أماكن اإلقامة 
وتكبير النوافذ.
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