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FAIRLINE TARGA 52

∫∂πª∂¡√:
ª¿ÓÔ˜ ∫Ô˘ÌÈÒÙË˜
ºø∆√°ƒ∞ºI∞: Fairline PLC

H ÂÍ¤ÏÈÍË ÙÔ˘ Open

∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· trends
ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ ÚÔÛÙ¿˙Ô˘Ó hard top ÛÙ· open ÌÔÓÙ¤Ï·, Ë Fairline Â·Ó·Û¯Â‰›·ÛÂ ÙÚ›· ·ﬁ Ù· ‰ËÌÔÊÈÏ¤ÛÙÂÚ· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙË˜ ÛÂÈÚ¿˜ open, Ù· Targa ÛÙ· 47,
52 Î·È 62 ﬁ‰È·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Gran
Turismo.

Με εξαγωγή ποσοστού 90% της παραγωγής της, η
Fairline έχει παντρέψει µε επιτυχία τη βρετανική ναυτική παράδοση, τη σύγχρονη σχεδίαση και την ποιοτική κατασκευή. Η σειρά οpen σκαφών της εταιρείας
ονοµάζεται Targa και διαθέτει έξι µοντέλα από τα 34
έως τα 62 πόδια, τρία εκ των οποίων φέρουν τον τίτλο
Gran Turismo, καθώς, όπως υποστηρίζει το ναυπηγείο, µε τα µοντέλα του µπαίνει σε νέα διάσταση η χρήση σκαφών για τη συγκεκριµένη φιλοσοφία του
Luxury, long-range, sports boat. Το αποτέλεσµα, ειδικά στην περίπτωση του Gran Turismo 52, είναι ένα
σκάφος που κερδίζει τα βλέµµατα όπου κι αν βρεθεί
και το οποίο, εκτός από πολυτελείς και άνετους χώρους, διαθέτει και ανάλογες επιδόσεις.
¶ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜
Από το 1967 που η εταιρεία παρουσίασε το πρώτο
σκάφος που έφερε το όνοµά της -ένα µηχανοκίνητο
cruiser για ποτάµια και κανάλια µε µήκος µόλις 19 πόδια- µέχρι σήµερα, έθεσε εξαιρετικά ψηλά τον πήχη
στο ζήτηµα της ποιότητας κατασκευής. Μετά από σχε-
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δόν σαράντα χρόνια και περισσότερα από δέκα χιλιάδες σκάφη, η ποιότητα κατασκευής εξακολουθεί να
είναι το πρώτο ζητούµενο. Έτσι, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα σκάφη της συνδυάζουν την οµορφιά που
προσφέρουν οι εξελίξεις στο σχεδιασµό και την επεξεργασία των πρώτων υλών, µε τη στιβαρή και παραδοσιακή κατασκευή. Αυτό εξασφαλίζεται µε τη χρήση
ισοφθαλικών ρητινών που παρέχουν αντοχή έναντι της
ώσµωσης, και ποιοτικών υαλοϋφασµάτων µε έµφαση
στη λεπτοµέρεια µέχρι την τελική πλαστικοποίηση,
που διαρκεί τρεις µε τέσσερις φορές περισσότερο σε
σύγκριση µε άλλους κατασκευαστές που χρησιµοποιούν ροµποτική τεχνολογία κατασκευής. Η χρήση πολυκατευθυντικών υφασµάτων στο εσωτερικό της γάστρας έχει ως αποτέλεσµα αυτή να είναι ελαφρύτερη
µα και συνάµα ισχυρότερη του ανταγωνισµού. Έτσι, και
αφού εξασφαλιστούν οι µηχανικές αντοχές που προσδίδουν καλοτάξιδα χαρακτηριστικά στο σκάφος, έρχεται η σειρά της προσοχής στη λεπτοµέρεια κατά την
κατασκευή του εσωτερικού του. Χρησιµοποιείται εξαιρετική ξυλεία η οποία επιλέγεται µε τέτοιο τρόπο ώστε

να υπάρχει συνέχεια στα νερά του ξύλου των γειτονικών τµηµάτων, κάτι που χαρίζει στο σκάφος µοναδική γοητεία. Γοητεία εξασφαλίζει επίσης και η λεπτοδουλειά των έµπειρων ξυλουργών της εταιρείας, οι
οποίοι δεν επιλέγουν την εύκολη, αλλά την ποιοτική
λύση στην εργασία τους.
Targa ÛÙ· 52 ﬁ‰È·
Το µοντέλο των 52 ποδών είναι σκάφος µε οριακό µήκος όσον αφορά την αναγκαιότητα πληρώµατος. Πράγµατι, το σκάφος απευθύνεται σε δυναµικούς οικογενειάρχες, αφού διαθέτει τρεις καµπίνες και επιδόσεις που
συναρπάζουν. Αυτό οφείλεται στο σχεδιασµό της γάστρας, που έγινε από τον Bernard Olesinski και φέρει
βαθιά V γωνία στην πλώρη που καταλήγει στις 20 µοίρες στην πρύµη. Εγκάρσιες και διαµήκεις ενισχύσεις
εξασφαλίζουν την αντοχή της, ενώ spray deflectors σε
ολόκληρο το µήκος της γάστρας εξασφαλίζουν τη στεγνή πλεύση. Η εσωτερική διαρρύθµιση έχει την καµπίνα του ιδιοκτήτη στην πλώρη, µε τις δύο συµµετρικές
τουαλέτες του σκάφους ενδιάµεσα µε το σαλόνι. Η µία
είναι στην αποκλειστική χρήση των ιδιοκτητών και έχει
πρόσβαση µόνο µέσα από την καµπίνα τους, ενώ η δεύτερη είναι για τους επισκέπτες και φέρει ανεξάρτητο
κυκλικό χώρο ντους, όπως και η πρώτη. Η διαρρύθµιση της πλωριάς καµπίνας είναι τυπική για το είδος του
σκάφους, µε µεγάλο κρεβάτι σε σχήµα νησίδας και
ντουλάπια-σκαµπουδάκια στα πλευρά της. ∆ύο ικανοποιητικές σε µέγεθος ντουλάπες θα φιλοξενήσουν το

ρουχισµό και εξοπλισµό των κατόχων της.
Το σαλόνι διαθέτει µεγάλο καναπέ σε σχήµα U µε τραπέζι στη δεξιά πλευρά και κουζίνα σε σχήµα Π από την
αριστερή. Η διακόσµηση είναι εξαιρετική, όπως και η
εργονοµία του χώρου, που εξασφαλίζει την άνετη διαβίωση στο εσωτερικό του σκάφους για µεγάλα διαστήµατα. Στην πλευρά της πρύµης βρίσκονται οι δύο συµµετρικές καµπίνες επισκεπτών µε δύο µονά κρεβάτια
η καθεµιά, ντουλάπα και οπτικοηχητικό εξοπλισµό. Η
ιδιοµορφία του σκάφους σε αυτό το σηµείο είναι η δυνατότητα του ιδιοκτήτη να θυσιάσει τη µία από τις δύο
καµπίνες προς όφελος ενός χώρου κατάλληλου για γραφείο ή αποθήκη. Η επιλογή είναι καθαρά θέµα χρήσης
του εκάστοτε ιδιοκτήτη και η εταιρεία µε πολύ έξυπνο
και πρακτικό τρόπο παραµετροποιεί το κάθε σκάφος
στις ιδιαίτερες ανάγκες και επιλογές του ιδιοκτήτη του.
ŒÛˆ Î·È ¤Íˆ
Το µηχανοστάσιο είναι άνετο για το µήκος του σκάφους
και οι κινήσεις µέσα σε αυτό, για έλεγχο και συντήρηση, εύκολες. ∆ιαθέτει όλα τα απαραίτητα συστήµατα
ασφαλείας και καλή θερµοηχητική µόνωση, που δίνει
τη δυνατότητα στο σκάφος για µεγάλες διαδροµές χωρίς να κουράζει τους επιβάτες του. Η µετάδοση της κίνησης γίνεται µε κλασικό αξονικό σύστηµα, λύση απλή
και ναυτική. Εξωτερικά, το σκάφος διαθέτει την τυπική
και επιθετική µορφή της σειράς Targa, που όµως κυριαρχείται από το µεγάλο κλειστό πιλοτήριο. Αυτό διαθέτει τα κοίλα παράθυρα δεξιά και αριστερά του αλε-

ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
√ÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜
15,98 Ì¤ÙÚ·
ª‹ÎÔ˜ Á¿ÛÙÚ·˜
15,73 Ì¤ÙÚ·
¶Ï¿ÙÔ˜
4,26 Ì¤ÙÚ·
µ‡ıÈÛÌ·
1,09 Ì¤ÙÚ·
∂ÎÙfiÈÛÌ·
16 ÙfiÓÔÈ
¢ÂÍ. ÓÂÚÔ‡
455 Ï›ÙÚ·
¢ÂÍ. Î·˘Û›ÌˆÓ
1.820 Ï›ÙÚ·
∫ÈÓËÙ‹ÚÂ˜ 2x710 Hp Caterpillar C12
2x715 Hp Volvo D 12 EDC
2x800 Hp Volvo D 12 EDC
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Kappa Marine, §·Ì›·˜
10, ÕÏÈÌÔ˜, ÙËÏ.: 210-9969.990, fax:
210-9969.526, www.kappamarine.gr
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απαραίτητα, αλλά και όλα εκείνα που θα οµορφύνουν
την κάθε στιγµή. Ο µεγάλος χώρος ηλιοθεραπείας στην
αριστερή πλευρά κρύβει το µεγάλο γκαράζ του βοηθητικού σκάφους ή του PWC, ενώ ο αντίστοιχος χώρος
στη δεξιά πλευρά, αποθηκευτικό ταµπούκι για τον απαραίτητο εξοπλισµό του σκάφους. Μεγάλα ανοξείδωτα
περιµετρικά ρέλια καθιστούν ασφαλή την κίνηση προς
την πλώρη, όπου βρίσκεται άλλος ένας µεγάλος χώρος
ηλιοθεραπείας. Το στρίτσο της άγκυρας είναι µεγάλο,
όπως και η πλατφόρµα µπάνιου στην πρύµη, που εξασφαλίζει ξέγνοιαστες στιγµές απόλαυσης και χαλαρότητας στο υγρό στοιχείο.
∂Ó Û˘ÓÙÔÌ›·
Η Fairline, µε τη σειρά Targa, καλύπτει µε αξιώσεις
το χώρο των οpen σκαφών και προσφέρει έναντι του
ανταγωνισµού τη διεθνή καταξίωση και την ιστορική
διαδροµή τόσο κατασκευαστικά όσο και ποιοτικά. Το
µοντέλο των 52 ποδών της σειράς Gran Turismo µε το
hard top που φέρει, προσφέρει στο πετυχηµένο εµπορικά µοντέλο τόσο την πρακτική όσο και τη σχεδιαστική εξέλιξη της εποχής και είναι µία από τις δοκιµασµένες και αξιόλογες προτάσεις της αγοράς, που ο
ανταγωνισµός απλά προσπαθεί να αντιγράψει. 2
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∂Í¤ÏÈÍË ÛËÌ·‰Â‡ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌÂ›· ÙÔ˘
Gran Turismo, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ
ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ ·Ï¿ ¤Ó· hard top ÛÂ
Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ ·Ïﬁ Targa. ŒÙÛÈ, Â›Ó·È
¤Ó· ÛÎ¿ÊÔ˜ Ô˘ ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙËÓ
Î·ÏÔÛ¯Â‰È·ÛÌ¤ÓË Á¿ÛÙÚ· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ
ÔÈÔÙÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹, ÚÔÛÊ¤ÚÂÙ·È
ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ˜ Ô˘
ÚÔ¤Î˘„·Ó ·ﬁ ÙË ÌÂÏ¤ÙË Î·È ÙËÓ
ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎÂ ·ﬁ ¤Ó·
‹‰Ë ÂÙ˘¯ËÌ¤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ.

ξιανεµίου, το οποίο συνδυάζεται αρµονικά µε την αψίδα όπου φιλοξενείται το bimini αλλά και οι κεραίες των
ηλεκτρονικών συσκευών. Η αψίδα πλέον αποτελεί τµήµα της οροφής, που α6οίγει µε ηλεκτρικό µηχανισµό
σε ολόκληρο το πλάτος και µήκος της, ώστε το σκάφος
να µη χάσει την open φιλοσοφία του. Η διπλή θέση διακυβέρνησης βρίσκεται στη δεξιά πλευρά και περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα για τον εύκολο και αποτελεσµατικό έλεγχο του σκάφους. Άλλωστε, µε τελική κοντά στους 40 κόµβους (αν επιλεγούν οι µεγαλύτεροι κινητήρες), είναι απαραίτητο όχι µόνο εργονοµικά αλλά
και αισθητικά να απολαµβάνεις το τιµόνεµα του σκάφους. Στην αριστερή πλευρά βρίσκεται διθέσιος καναπές που κοιτά την πλώρη,
ενώ πίσω του ακριβώς µεγάλος καναπές και τραπέζι σε
σχήµα U που φιλοξενεί µε
πραγµατική άνεση µέχρι και
οκτώ άτοµα. Και επειδή η
ζωή στο χώρο αυτό θα ήταν
λειψή χωρίς ένα wet bar, αυτό έχει τοποθετηθεί στην
απέναντι δεξιά πλευρά και
περιλαµβάνει όχι µόνο τα
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