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SOMNIUM
سوبر يخت بمواصفات راقية

Feadship من



ُعرفــتُعرفــت تشــكيلة  تشــكيلة ClubSwanClubSwan،، عــى 
مدى الســنوات الماضية، بأنها يخوت سباق 

لالشتراك بها عندما تكون ســرعة الرياح بين 
خفيفــة ومتوســطة )VGM Sailing(. وهــو 
بداية تشكيلة جديدة من اليخوت المتشابهة 
التــي يقوم مالكوهــا بالتنافس فيمــا بينهم. 

.Maxi وهذا أمر غير مسبوق في عالم الـ
"My Song" أول نمــوذج منهــا وهــو 

)Pier Luigi Loro Piana( أثبــت تفوقــه في 
 Rolex Swan Cup سباقات سردينيا ضمن
 Maxi Yacht Rolex وفــي ســباقين ضمــن

.Cup
قبطانه المحترف كان مسروراً به. قال:

»عى مــدى الســنوات الثــالث لصنعه، 
كنت أتابع بناءه باستمرار. إن الصعود إىل متن 
هذا اليخت الجميل يجلب السرور. كما أن ما 
حققناه في السباقات األوىل يؤكد أن إمكاناته 

استثنائية«.
 Juan Kouyoumdjian صممــه 
)المعــروف أيضــًا باســم Juan K(. العارضة 
الرئيســية ناتئــة. الغاطس 4,75 أمتــار. وهو 
يحمل موجهين للدفة إسوة باليخت السابق 
36، إضافــة إىل Foil دوار قابــل للطــي أمــام 

لقــد ارتبــط اســم Club Swan دائمــًا 
 .One Design بالســباقات وخاصة سباقات
المالكون يستمتعون بالمنافسات والميزات 
العديــدة. ومنها االســتثمار المجزي وبرنامج 
الســباقات. وما يعزز إيجابيات هذا اليخت أن 
القواعد تفرض أن يكون المالك هو القبطان.

وال شــك في أن هذا اليخت سيســتمتع 
باألحداث والســباقات البحريــة المعدة عى 
مدار العــام. وذلك ضمن دائــرة أعدها فريق 
Club Swan Racing، عندمــا تكــون هناك 

ثالثة نماذج عى المياه.

 Nautor هــذه اليخــوت التــي تنتجهــا
Swan حققت نجاحًا ملحوظًا في األســواق 
 ClubSwan 36, بنماذجهــا المعروفة وهــي

125 ,50 التي تحمل تكنولوجيات متطورة.
الشــركة إىل األســواق  أنزلــت  وأخيــراً، 
بالتعــاون  صنعتــه  الــذي   ClubSwan 80
 ،Persico Marine الدائــم  شــريكها  مــع 
الحوض المشــهور ببناء مراكب ســباق عابرة 

للمحيطات، ويخوت ذات كفاءة عالية.
اليخت مصمــم لإلبحار في الســباقات 
التقليديــة ضمن تصنيــف Maxi، وهو مثالي 

www.nautorswan.com

قوية ثابتة متطورة قادرة عــى الفوز، لتمتعها 
بخصائص رفيعة المستوى.

العارضــة الرئيســية. وهــذا ما جعلــه مثاليًا 
للسباقات القصيرة إذا كانت الرياح متوسطة 
)VMG(. كمــا أنــه يوفر لــه مرونــة عالية في 

ظروف السباقات الحامية.
القابــل   Bowsprit الـــ فــأن  وبــدوره، 
للســحب، مع الوزن الخفيف بفضل العارضة 

الرئيسية، يعززان كفاءته وأداءه.
 Mario Pedol’s فريــق  تمكــن  وقــد 
Nauta Swan مــن تصميم أقســام داخلية 
تؤمن متطلبات اإلبحار المطلوبة للســباقات 

من دون التضحية بمتطلبات السباق.
ولذلك فأن المفروشات الداخلية صنعت 
بالكامــل مــن خليط مــن األليــاف الكربونية 
المغطاة برغــوة خاصة، ومواد مركبة. ويمكن 

إزاحتها بسهولة عند الطلب.
وبهــدف تخفيــف الــوزن عنــد الضرورة 
أو الســباقات. يمكن إنزال األســّرة والمقاعد 
ونظــام  الميــاه  ودورة  المطبــخ  ومعــدات 
التكييــف الهوائي إىل اليابســة. وخالل يومين 
فقط يمكن لشــخصين أن يحوال المركب من 

اإلبحار العادي إىل السباقات.

CLUBSWAN 80
نجم الـ Maxi المتطور نزل إىل

الميدان متحدياً .. كل المنافسين

ClubSwan 80

 Persico Marine for Nautor :الصانع

Swan

 Juan :المهندس البحري

Kouyoumdjian

 Pure Design & :الهندسة البنيوية

Engineering/Giovanni Belgrano

Scott Ferguson :Rig Design

North Sails :تطوير األشرعة

Nauta Design :التصميم الداخلي

الطول اإلجمالي: 24,70 مترًا

العرض: 6 أمتار

الغاطس: 4,75 أمتار

الوزن المزاح: 19,210 كلغ

حافظات التوازن: 6 آالف كلغ

مساحة األشرعة: 447 مترًا مربعًا

 DNV GL, Compliant to :التصنيف

 World Sailing Special Regulation,

Cat. 2 Races

Nautor Swan تحت األضواء مجددًا
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