
دخلت عصر الميغا يخت
وبدأت بـ 80 مترًا

و 6 طبقات .. فقط
ووعدت بالمزيد

COLUMBUS YACHTS 80M
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ولكـن مـع حداثة تسـتمر للسـنوات المقبلة. وهذا مـا يظهر في 
االنسـياب الطوالنـي للمقدمـة، واللون األبيـض للبدن الذي ال 

يقطعه إال النوافذ الكبيرة وحدود الطبقات المتنوعة.
العناية بالتفاصيل واضحة في الداخل وكذلك جودة المواد 
ديكـور  عناصـر  مـع  طابـع عصـري  ذو  داخـل  وهـو  المسـتخدمة 
خطوطها بسـيطة و»نظيفة«، حتى المواد المسـتخدمة للطالء 

والصقل تساعد في الوصول إلى جو حديث أنيق.
هذا وتمتد مسـاحات اليخت على سـت طبقات، من الطبقة 
ما تحت السـفلية إلى الطبقة الشمسـية في نظام دقيق يوفر 

للمالك والضيوف والطاقم الراحة القصوى في البحر.
المصعـد الزجاجـي يربط الطبقـات الخمس األساسـية، بدءًا 

بالطبقة السفلية حتى الطبقة الشمسية.
وقـد خصصـت الطبقـة العلويـة كلهـا للمالـك. جناحـه يضـم 
غرفة نوم كبيرة مزدوجة )سـريرها في المقدمة( تؤمن مشـاهد 
180 درجـة. المنطقـة هنـا مجهـزة وكأنها سـتوديو خـاص، وتعتبر 

.. وأخيـرًا، دخلـت Columbus Yachts قطـاع الميغـا 
يخـت، بمشـروعها الجديـد البالـغ طولـه 79,50 متـرًا، 

وعرضه 13 مترًا، الذي سيسلم إلى مالكه في العام 2019.
إنـه يخـت كامل اإلزاحة بدنه مـن الفوالذ وبنيته الفوقية من 
األلمنيـوم. وقـد تطلبـت عمليـة بنائـه مهـارات خاصـة وتنسـيقًا 

.Ancona بين موقعي اإلنتاج في نابولي و
الرئيـس   Giuseppe Palumbo قـال  الصـدد  وبهـذا 
عامـًا  خبـرات خمسـين  »إن   :Columbus Yachts لــ  التنفيـذي 
فـي بنـاء وترميـم المراكـب الكبيـرة، أتاحـت لنـا أن ندخـل قطـاع 
الميغـا يخـت بثقـة كاملـة بالنتائـج التي يمكـن أن نحققهـا، وذلك 
استنادًا للمهارات التي حصلنا عليها خالل هذه الرحلة الطويلة، 

وللمستوى الممتاز الذي باتت تحتله شركتنا .. ونفتخر به«.
خطوطـه تتميز بتوازن كبير مسـتوحى مـن عصر النهضة مع 
أناقـة واضحـة، ممـا منحـه انسـجامًا يشـبه مـا كانـت عليـه البواخر 
العابـرة للمحيطـات فـي خمسـينات وسـتينات القـرن الماضـي، 

 Columbus اعتمدت طريقة بناء جديدة 

 لصنع هذا الميغا يخت تطلبت 

تنظيمًا معقدًا على عدة مستويات
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ثالـث منطقـة ألي ضيـف. كمـا أن المسـاحات الخارجيـة الخاصـة 
تضم تيراسًا كبيرًا في المؤخرة إضافة إلى شرفة في المقدمة 

تضمن مشاهدة األفق دون حواجز.
هـذا وقـد وضعت سـتة أجنحـة كبيرة مزدوجـة للضيوف في 
القسـم األمامـي مـن الطبقـة الرئيسـية فـي حيـن أن الكابينـة 
السـابقة علـى الطبقـة السـفلية يمكـن اسـتخدامها مـن قبـل 

الضيوف الذين يأتون فجأة.
المسـبح  هنـاك  المتـن  علـى  المميـزة  المسـاحات  ومـن 
البانورامـي المدهـش الموجـود علـى الطبقـة الشمسـية الـذي 
يبلـغ طولـه سـبعة أمتـار والمجهـز بنظـام خـاص للسـباحة. وهـو 
يتلقى الماء من األعلى، من الشالل الجميل الذي يقوم كذلك 
بـدور قاطـع يفصـل المسـبح عـن حـوض المسـاج المائـي. هـذا 
الحـوض الواقـع داخـل هيـكل الصـاري مقفـل مـن ثالثـة جوانـب 

ليعطي إحساسًا سحريًا بوجود مغارة مخبأة خلف المياه.
والقسـم الخلفـي من الطبقة السـفلية مخصص للضيوف 
أيضـًا: الجـدار الخلفـي والجـداران الجانبيـان يفتحـان إلـى الخـارج 

ويوسعان مساحة المتن من 100 إلى 200 متر مربع، ويشكالن 
Beach Club كبيرًا على مستوى المياه مع فرش شمسية وبار 

وتواليت.
والكاراجـان بدورهمـا يضمـان قاربيـن )10 و 7,5 أمتـار( وقـد 
ألحـق بهمـا منصـة صعـود للضيـوف مـع عبـور مباشـر للوبـي 

والمصعد األساسي.
أمـا القسـم األمامـي فهـو مخصـص للطاقـم مـع مطبـخ 
ومسـاحة للجلـوس وثمانـي كبائـن تتسـع لــ 19 فـردًا. وعند عدم 
تفرغـه للخدمـة، فـإن باسـتطاعة الطاقـم أن يسـترخي فـي مركـز 
التمارين الرياضية الخاص على المتن ما تحت السفلي، المرتبط 
بمصعـد للخدمـة إلـى كل الطبقـات. المصعـد يتيح لـه أن يتحرك 

بسهولة في أرجاء اليخت من دون إزعاج المالك وضيوفه.
ومـن التجهيـزات األخرى، هناك كاراجـان أماميان لقارب إنقاذ 
وثالثـة جـت سـكي ومهبـط لطائـرة هليكوبتـر وسـونا علـى الــ 
Beach Club ومركـز للتماريـن الرياضيـة على طبقة برج القيادة، 

وسينما وغرفة إعالمية متعددة المهام على الطبقة العليا.
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لــ  العـام  المديـر   Francesco Carbonne علـق  وقـد 
 Columbus على هذا اليخت فقال: »لبناء Columbus Yachts
80m، اسـتخدمنا طريقـة صنـع جديـدة. وقد تطلب ذلـك تنظيمًا 
معقـدًا علـى عـدة مسـتويات. ومـا جعـل ذلـك ممكنـًا هـو خبـرة 
الشـركة الطويلة – التي تعود إلى أكثر من 50 عامًا – في البناء 
سـفن  ومـن ضمنهـا  والسـفن،  لليخـوت  والصيانـة  والترميـم 
الـركاب ومراكـب الشـحن، التـي تقـدم لهـا الخدمـات شـبكتنا مـن 

األحواض التي تعتبر األكبر في البحر األبيض المتوسط«.
وقـد جـرى صنـع الهيـكل الفـوالذي فـي منشـآت نابولـي 
ليجـري شـحنه بحـرًا مـن هنـاك إلـى منشـآت Ancona حيـث تـم 
جمعه مع البنية الفوقية المصنوعة من األلمنيوم. وبذلك فإن 
هذين القسـمين جرى صنعهما في الوقت نفسـه باتباع معايير 
الجـودة نفسـها ولكن بتسـريع وقت التسـليم الذي تـم تخفيضه 

ثمانية أشهر.
أمـا Gianpaolo Lapenna مديـر المشـاريع واإلنتـاج فـي 
الشـركة فقـد قـال: »لقد شـكلت عملية البناء تحديـًا لنا على عدة 
مسـتويات: الهيكلية – الهندسـة – البناء – الشؤون اللوجستية. 
هـذا مـع العلـم أن ورشـة العمـل الجديـدة فـي Ancona التـي 
انضمت إلى صاالت البناء السابقة، قادرة على احتضان يختين 
يصـل طـول الواحـد إلـى 110 أمتـار. لقـد قمنـا بـكل ذلـك وفـق 

انسجام تام«.
هـذا وقـد زود اليخـت بمحركيـن )kw )3044 HP 2240 مـع 
الطبقـة  منتصـف  فـي  وضعهـا  تـم   Shaft Transmissions
 kw 300 السـفلية. وتضم غرفة المحركات كذلك ثالثة مولدات
مـع مولـد مسـاعد kw 125. وهنـاك غرفـة تقنيـة خاصـة معزولة 
صوتيًا وحراريًا تضم كل األنظمة غير المرتبطة بالدفع: مضخات 

التكييف الهوائي، األنظمة الهيدروليكية، أجهزة تنقية المياه.
هـذا وقـد اعتمـد الحـوض الحلـول الكالسـيكية مـع التركيـز 
علـى اعتمـاد اليخـت علـى نفسـه خـالل اإلبحـار لناحيـة المـدى )6 
مـا  وهـذا  واالسـتقالل،  العاديـة(,  بالسـرعة  بحـري  ميـل  آالف 
يفسـر السـعة االسـتثنائية للخزانـات وطاقـة تنقيـة ميـاه البحـر، 
وكذلك المسـاحات الواسـعة المخصصة لخزن المؤن والحاجبات 
واألمتعـة وللخدمـة علـى الطبقـات السـت. وتؤمـن الراحـة أربـع 

حافظات للتوازن حجم الواحد، خمسة أمتار مربعة.
www.columbusyachts.it

المواصفات
Hydro Tec / Columbus Yachts :المهندس البحري والتصميم الخارجي

Guida Design / Columbus Yachts :التصميم الداخلي

ABS + A1 Commercial Yachting Service + AMS ACCU + :التصنيف

البدن: فوالذ

البنية الفوقية: ألمنيوم

الطول اإلجمالي: 79,50 مترًا

طول خط المياه: 69,35 مترًا

العرض: 13 مترًا

الغاطس )بكامل الحمولة(: 3,50 أمتار

الوزن المزاح )بكامل الحمولة(: 1683 طنًا

الوزن اإلجمالي: 2150 طنًا

سعة الوقود: 215 ألف ليتر

سعة المياه: 34500 ليتر

 سعة مياه الخدمة: 18800 ليتر

سعة مياه الصرف الصحي: 17500 ليتر

2xMTU 16V 4000 M63L 2240 kw @ 1800 rpm :المحركان

2x300 kw :المولدات األساسية

1x125 kw :مولد الطوارئ

kw 350 :محرك المقدمة

Two Pairs of non Retractable Fins Including Zero Speed :حافظات التوازن

السرعة القصوى: 16,50 عقدة

السرعة االقتصادية: 12 عقدة

مدى اإلبحار: 6 آالف ميل بحري

جهازا تنقية المياه: 24 ألف ليتر يوميًا

كبائن الضيوف: 12/8 

كبائن الطاقم: 19/8

 أرقام مفيدة: 6 آالف ميل بحري – 16,50 عقدة – 2150 طنًا – 12 ضيفًا – 

طاقم من 19 فردًا – 215 ألف ليتر وقود – 34500 ليتر مياه
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