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∞ÔÛÙÔÏ‹
∫Â›ÌÂÓÔ: ª¿ÓÔ˜ ∫Ô˘ÌÈÒÙË˜
ºø∆√°ƒ∞ºI∞: YMS

∆Ô Ó·˘ËÁÂ›Ô ÙË˜ Regal Û˘ÁÎ·Ù·Ï¤ÁÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ¤ÓÙÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙÔ˘ ÎﬁÛÌÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
ÛÎ·ÊÒÓ, ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·˜ 22
ÌÔÓÙ¤Ï· ·ﬁ 19 ¤ˆ˜ 44 ﬁ‰È·. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÂÓÓ¤· Ó¤ˆÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ÙË˜ Regal
ÁÈ· ÙÔ 2006, ‚Ú‹Î·ÌÂ ÙËÓ
Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ
ÙÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô, Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·È Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘ÌÂ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·
Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ
·ﬁ Ù· ÛÎ¿ÊË ÙË˜.

√È ‰ÔÎÈÌ¤˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ÙÔ˘
Ó·˘ËÁÂ›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ
St. Petersburg. ∂ÎÂ›, Ô ÂÈ‰ÈÎﬁ˜ ∆‡Ô˜
ÁÓÒÚÈÛÂ Ù· Ó¤· ÌÔÓÙ¤Ï· ÚÈÓ ¤ÚıÂÈ Ë
ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ·ﬁ ÔÏﬁÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ Ó·
Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙﬁ¯Ô˘˜ ÙË˜ Ó¤·˜
¯ÚÔÓÈ¿˜, Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ·ﬁ
ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ
ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È
ÛÙ· ÛÎ¿ÊË Î·È, ÙÂÏÈÎ¿, Ó·
‚Ú·‚Â˘ıÔ‡Ó ﬁÛÔÈ ¤Ù˘¯·Ó ÙËÓ
ÂÚ·ÛÌ¤ÓË ¯ÚÔÓÈ¿ „ËÏ¤˜ ·Ô‰ﬁÛÂÈ˜.

¡∞À¶∏°∂π√ REGAL

Setting values
Για τους φίλους της θάλασσας, το όνοµα Regal είναι συνώνυµο µιας ολοκληρωµένης πρότασης που συµπεριλαµβάνει άρτιο σχεδιασµό, υψηλή ποιότητα κατασκευής και συνεπή υποστήριξη, χωρίς να µένει εκτός του
πακέτου η πολύ καλή σχέση τιµής προς αξία ή value for
money. Tα σκάφη της εταιρείας είναι δηµοφιλή στη χώρα µας εδώ και χρόνια, από την εποχή ακόµη που η
αγορά ενός µοντέλου κατασκευασµένου στην Αµερική
ήταν µια δύσκολη υπόθεση, λόγω της προκατάληψης
για τη δυσκολία στην υποστήριξη µετά την αγορά που
δηµιουργούσε η µεγάλη απόσταση από το σηµείο παραγωγής. Ο χρόνος απέδειξε ότι ένα προσεγµένο προϊόν µπορεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να εδραιωθεί σε µια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά.
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§›ÁÔ background
Η Regal είναι µια οικογενειακή επιχείρηση µε ιστορία
που ξεκινά το 1969, όταν ο Paul και η Carol Kuck εισέρχονται στον τοµέα της κατασκευής σκαφών αναψυχής.

Επιλέγουν το όνοµα Regal για την εταιρεία τους επειδή
είναι εύηχο διαφηµιστικά, αλλά και επειδή στο άκουσµά
του δηµιουργεί αυτόµατα συνειρµούς σχετικούς µε την
τιµιότητα, το σχεδιασµό, την αξία και την ποιότητα των
προϊόντων που το φέρουν. Σχεδόν 36 χρόνια µετά, και
ενώ η εταιρεία έχει αναδειχθεί σε µία από τις ισχυρότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις παγκοσµίως στο χώρο της
και στελεχώνεται µε περισσότερους από 850 εργαζόµενους, επικρατεί το ίδιο οικογενειακό πλαίσιο λειτουργίας, µε τον Paul να διατηρεί τη θέση του προέδρου της
εταιρείας και την ευθύνη για την ανάπτυξη στη διεθνή
αγορά, καθώς ήδη η Regal αντιπροσωπεύεται σε περισσότερες από 40 χώρες. Ο µεγαλύτερος γιος του, Duane,
ασκεί το ρόλο του διευθύνοντος συµβούλου της εταιρείας και είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων µοντέλων,
ενώ ο Tim, που φέρει τον τίτλο του αντιπροέδρου, είναι
υπεύθυνος παραγωγής. Αυτό που χαρακτηρίζει τη Regal
είναι το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι σ’ αυτήν αποτελούν
τµήµα της οικογένειας των Kuck ευρύτερα.

North of 95
Αυτό ήταν το σύνθηµα της συνάντησης των αντιπροσώπων (dealer) της εταιρείας από όλο τον κόσµο που
πραγµατοποιήθηκε κατά την περίοδο της αντίστοιχης
εκδήλωσης για το διεθνή ειδικό Τύπο µε στόχο την περαιτέρω βελτίωση του ήδη υψηλού επιπέδου ικανοποίησης των πελατών του ναυπηγείου. Σύµφωνα µε την
έρευνα CSI (Customer Satisfaction Index) που διοργανώνει ετησίως η NMMA (δηλαδή η εθνική ένωση κατασκευαστών σκαφών της Αµερικής, που αποτελεί και
το µηχανισµό για τη θέσπιση και έλεγχο των προδιαγραφών που φέρουν τα σκάφη αναψυχής), η Regal
βραβεύεται συνεχώς εδώ και τέσσερα χρόνια µε ποσοστά της τάξης του 90 µε 94% για τις κατηγορίες σκαφών τύπου sterndrive bowrider, sterndrive cuddy
express και deckboats. Στόχος της εταιρείας για τα
επόµενα χρόνια είναι να ανεβάσει περισσότερο -πάνω
από το 95%- τα ήδη υψηλά ποσοστά και να επιδιώξει
αντίστοιχες βραβεύσεις και στις υπόλοιπες κατηγορίες
µοντέλων που παράγει. Οι βραβεύσεις όµως δεν περιορίζονται στη σχέση της Regal µε την αγορά. Έχει κατακτήσει επίσης το USA President’s Export Excellence
Award για τις εξαγωγές της, το βραβείο Ace της ΝΜΜΑ
για κατασκευαστική αρτιότητα των σκαφών της, αλλά
και το βραβείο IMTEC Innovation Award της ΝΜΜΑ για
τη δηµιουργία της τεχνολογίας για τη γάστρα FasTrac.

∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ·
Από τα 1.300 τ.µ. του ναυπηγείου το 1969, σήµερα η
Regal έχει εξελιχθεί σε έναν κολοσσό που κατασκευάζει περισσότερα από 3.000 σκάφη ετησίως στις δύο µονάδες παραγωγής που διαθέτει στο Orlando (28.500
τ.µ.) και τη Valdosta (13.000 τ.µ.). Η τελευταία αποτελεί
παλαιότερη εγκατάσταση της Bayliner την οποία εξαγόρασε προ ενός έτους περίπου, σε συνεργασία µε τις
τοπικές αρχές που δεν επιθυµούσαν τη µείωση της τοπικής προσφοράς εργασίας και παρείχαν σχετικά κίνητρα. Η εταιρεία, που λειτουργεί µε ίδια κεφάλαια και
µειωµένο εξωτερικό δανεισµό ώστε να µη βρεθεί ξανά
σε δύσκολη θέση όπως αυτή που υπέστη µε την ύφεση
της αµερικανικής οικονοµίας των αρχών της δεκαετίας
του ’80, βρίσκεται σε φάση περαιτέρω ανάπτυξης, καθώς αγόρασε µεγάλες εκτάσεις δίπλα στην έδρα της στο
Orlando, όπου ήδη έχουν αρχίσει οι οικοδοµικές εργασίες για την κατασκευή άλλης µίας µονάδας παραγωγής. ∆εν είναι τυχαίο ότι η µονάδα που θα λειτουργήσει
εντός του 2006 θα περιλαµβάνει και την κατασκευή ενός
καναλιού µήκους µισού µιλίου στο οποίο θα πραγµατοποιούνται οι δοκιµές καθενός από τα µικρότερα µοντέλα που παράγει. Σήµερα, όλα τα σκάφη που κατασκευάζει, ανεξαρτήτως µεγέθους, αφού ολοκληρώσουν τις
δοκιµές και τους ελέγχους σε περίπου 100 σηµεία σε
ειδική δεξαµενή που υπάρχει σε καθεµιά από τις σει-
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γκες της αγοράς και γι’ αυτό το λόγο η ελληνική αντιπροσωπεία προσπαθεί να αυξήσει τον αριθµό των
σκαφών που της διατίθενται. Ταυτόχρονα όµως ο
αριθµός αυτός ανεβάζει την ελληνική αντιπροσωπεία
-που βραβεύθηκε γι’ αυτόν το λόγο- στη δεύτερη θέση των πωλήσεων στην Ευρώπη, µετά την πολύ µεγαλύτερη πληθυσµιακά Ισπανία.

∞ÔÛÙÔÏ‹

3
2
1. ™˘ÛÎÂ˘¤˜ CNC ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ
Í˘ÏÔ˘ÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ Ó·˘ËÁÂ›Ô˘
·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔ‹ ﬁÏˆÓ
ÙˆÓ Í‡ÏÈÓˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÔÙÂÏ¤ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜
ÌÔ˘ÏÌ¤‰Â˜ ‹ Ù· ¤ÈÏ· ÙˆÓ ÛÎ·ÊÒÓ.
ªÂ ·˘ÙﬁÓ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È
·ÎÚ›‚ÂÈ· ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È
ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÎÏ›Ì·Î·˜, ·ÊÔ‡ ÌÂÈÒÓÂÙ·È
Ë Ê‡Ú·.
2. ™ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘
Î·Ù·ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙË˜ Á¿ÛÙÚ·˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜
«Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜». ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜
Á¿ÛÙÚ·˜ Ô ˘Ú‹Ó·˜ Â›Ó·È ·ﬁ Core Mat
ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ÛÙÚˆÌ· Í‡ÏÔ balsa.
3. ™ÙÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô ÙÔ˘ Orlando
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ ·Ú¯ËÁÂ›Ô ÙË˜
ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜, ﬁÔ˘, ÂÎÙﬁ˜ ÙˆÓ
‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ
ÙÌ‹Ì· ·Ó¿Ù˘ÍË˜ Ó¤ˆÓ ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ
·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·›ıÔ˘ÛÂ˜ ﬁÔ˘
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·ı’ ﬁÏË ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚﬁÓÔ˘ Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿
ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.
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4. ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·Ó¿Ù˘ÍË˜ Ó¤ˆÓ
ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ ÙÔ˘ Ó·˘ËÁÂ›Ô˘, Ê˘ÛÈÎ¿,
ÔÈ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ··ÁÔÚÂ‡ÔÓÙ·È. ™Ù·
ÛÎ·ÚÈ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÂÓﬁ˜
ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÛÙ· 50 ﬁ‰È·, Ô˘ ı·
·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ÙË Ó¤· Ó·˘·Ú¯›‰· ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ÂÓÒ Ì·˜ ÂÈ‰Â›¯ıËÎ·Ó Î·È
‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÛ¯¤‰È· ÁÈ· Ù· ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¿
ÛÎ¿ÊË . ∞ﬁ ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ
ÙÂÏÈÎﬁ ÚÔ˚ﬁÓ Ë ÔÚÂ›· Â›Ó·È Ì·ÎÚ¿
Î·È ··ÈÙËÙÈÎ‹, ÌÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
Í˘ÏÔÙ‡Ô˘, ÚˆÙÔÙ‡Ô˘ ÁÈ· ‰ÔÎÈÌ¤˜
Î·È ÂÓ‰È¿ÌÂÛ· ÔÏÏ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜
ÚÈÓ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÙˆÓ Î·ÏÔ˘ÈÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜.

ρές παραγωγής, φορτώνονται και
οδηγούνται σε κοντινή λίµνη για
δεύτερο κύκλο δοκιµών, όπου
επανελέγχονται περίπου 100 σηµεία του σκάφους και του εξοπλισµού τους, όπως και οι επιδόσεις.
Αφού οι υπεύθυνοι βεβαιωθούν
για το τριµάρισµα και την απόλυτη
επίτευξη των προδιαγραφών ποιότητας, τότε και µόνο
τότε οδηγούνται στο σηµείο προετοιµασίας για παράδοση, όπου καθαρίζονται, γυαλίζονται και «πακετάρονται» πριν οδηγηθούν στο συνεργάτη / πελάτη του ναυπηγείου. Χαρακτηριστικό γνώρισµα των σκαφών της
Regal ανεξαρτήτως µεγέθους είναι το γεγονός ότι τα
σχεδιάζουν και τα χτίζουν άνθρωποι της θάλασσας µε
πρακτική γνώση του αντικειµένου. Έτσι, όλα τα µοντέλα είναι λειτουργικά στην πράξη, εξασφαλίζοντας όλες
εκείνες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται κατά τη χρήση τους και έχουν ως αποτέλεσµα, όταν ο ιδιοκτήτης
τους αποφασίσει να αλλάξει σκάφος, κάτι που γίνεται
συνήθως µε κριτήριο το µέγεθος, να αναζητά και πάλι
κάποιο Regal. Από τα περίπου 3.500 σκάφη της ετήσιας
παραγωγής, που όλα πωλούνται από αντιπροσώπους
και όχι απευθείας από το ναυπηγείο, το 20%, δηλαδή
περίπου 700 σκάφη, προορίζονται για εξαγωγή σε έναν
από τους αντιπροσώπους του ναυπηγείου στις 40 χώρες
που αυτή τη στιγµή διαθέτει η Regal. Περίπου 50 από
αυτά προορίζονται για τις ελληνικές θάλασσες µέσω της
Vernicos Boats, τα οποία, σύµφωνα µε τον υπεύθυνο
της εταιρείας για τα µοντέλα της Regal, Χρήστο Παπαδόπουλο, δεν είναι αρκετά για να ικανοποιήσουν τις ανά-
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Orlando Headquarters
Η έδρα της εταιρείας αλλά και η µεγαλύτερη παραγωγική της µονάδα βρίσκονται στο Orlando της Florida,
όπου απασχολούνται περίπου 700 άτοµα. Η
παραγωγική µονάδα στεγάζεται σε τρία κτίρια και είναι χωρισµένη αντίστοιχα σε τρεις
σειρές παραγωγής ανάλογα µε το µήκος
του µοντέλου, ενώ σε ξεχωριστό κτίριο στεγάζονται η διοίκηση και το τµήµα ερευνών
και ανάπτυξης, που αυτή τη στιγµή προετοιµάζει για παρουσίαση στο κοντινό µέλλον τη νέα ναυαρχίδα του ναυπηγείου στα
50 πόδια. ∆ε λείπουν ακόµη οι εγκαταστάσεις υποστήριξης της παραγωγικής
διαδικασίας, που ουσιαστικά αφορά στο
συνεργείο επισκευής ή κατασκευής εργαλείων και εξοπλισµού παραγωγής, οι αποθηκευτικοί χώροι πρώτων
υλών και εξοπλισµού
των σκαφών, καθώς και
χώροι συγκέντρωσηςξεκούρασης του ανθρώπινου δυναµικού. Αυτόνοµες είναι επίσης οι µονάδες όπου κατασκευάζονται
οι ταπετσαρίες, τα καθίσµατα και οι τέντες των σκαφών, και το ξυλουργείο, που
εκτός από τα έπιπλα όλων των µοντέλων επιµελείται των
πατωµάτων από ξύλο teak και των επιφανειών από
corian για τους χώρους υγιεινής και τις κουζίνες, ενώ
όλα τα µικρά τµήµατα των σκαφών από GRP κατασκευάζονται σε ανεξάρτητη µονάδα, ώστε να επιτυγχάνεται
οικονοµία κλίµακας. Τρέιλερ σαν αυτά που συναντάµε
για τις αποσκευές στα αεροδρόµια βρίσκονται σε καθεµιά από τις υποστηρικτικές µονάδες παραγωγής και µε
τη λήξη της βάρδιας έχουν γεµίσει µε όλα τα απαραίτητα για την παραγωγή της επόµενης ηµέρας. Την εποµένη νωρίς το πρωί αυτά θα οδηγηθούν στους ανάλογους
χώρους κατασκευής και θα αντικατασταθούν από άλλα,
κενά, για να επαναληφθεί η διαδικασία σύµφωνα πάντα
µε τον προγραµµατισµό παραγωγής.
ª¤ıÔ‰ÔÈ
Η µέθοδος κατασκευής των σκαφών είναι τυπική για την
κατηγορία και αφορά σε χειροποίητη εναπόθεση υαλοϋφασµάτων στα καλούπια. Η διαδικασία ξεκινά µε το
καθαρό καλούπι το οποίο έχει δεχθεί µια επάλειψη από
κερί, το οποίο θα επιτρέψει την αποκόλληση του σκάφους όταν αυτό ολοκληρωθεί. Ο κύκλος εργασίας ενός
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1

ληθεί και θα βιδωθεί. Το σκάφος στη συνέχεια θα καθαριστεί, θα ελεγχθεί σύµφωνα
µε check list διαφορετικό για κάθε µοντέλο και για τουλάχιστον δύο ώρες θα δοκιµαστεί σε δεξαµενή για διαρροές κάτω από
υψηλή πίεση νερού. Μόλις -µετά τον έλεγχο- επιβεβαιωθεί η στεγανότητα, το σκάφος
ανεξαρτήτως µεγέθους θα φορτωθεί σε
τρέιλερ για τη δεύτερη δοκιµή του, η οποία,
όπως σηµειώσαµε, πραγµατοποιείται σε
κοντινή λίµνη. Εκεί, σε πραγµατικές συνθήκες και ανάλογα µε το µέγεθος και τον εξοπλισµό του µοντέλου, ελέγχονται για µία
έως τέσσερις ώρες το τριµάρισµα, οι επιδόσεις και η
άψογη λειτουργία κάθε συσκευής πάνω στο σκάφος.
Μόλις ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία, το σκάφος
προετοιµάζεται για την παράδοσή του στον αντίστοιχο
αντιπρόσωπο, προετοιµασία που αφορά στον ενδελεχή καθαρισµό και το
γυάλισµά του, και στη «συσκευασία»
του µε θερµοσυστελλόµενο πλαστικό (shrink wrap),
ώστε να µη λερωθεί κατά την τελική µεταφορά του. Ο
ολικός χρόνος για την παραγωγή ενός σκάφους εξαρτάται από το µέγεθός του, µε τα µεγαλύτερα να απαιτούν
εβδοµάδες, αντί ηµερών για τα µικρότερα.

2

∏ Á¿ÛÙÚ· FasTrac

∞˘Ù‹ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÂ ÙË ÏÔÁÈÎ‹ ÙË˜ Á¿ÛÙÚ·˜
ÌÂ step. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ·¤Ú· Ô˘, ÏﬁÁˆ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È Ù·¯‡ÙËÙ·˜,
ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙË Á¿ÛÙÚ·
Î·È ÙËÓ ·Ó·ÛËÎÒÓÂÈ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜
ÙÈ˜ ÙÚÈ‚¤˜ ÙÔ˘ ÛÎ¿ÊÔ˘˜, ¤ÙÛÈ
ÒÛÙÂ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈÎÚﬁÙÂÚÂ˜
ÈÔ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜
Ù·¯‡ÙËÙÂ˜ Î·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ï·Ó¿ÚÈÛÌ·, Ô˘ ÙÂÏÈÎ¿ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁÙÂÚË ¯Ú‹ÛË. µ¤‚·È·,
ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ë Regal ÂÓÂÏ¿ÎË ÛÂ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ‰È·Ì¿¯Ë ÌÂ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÙ‹
ÙË˜ Á¿ÛÙÚ·˜ ÙˆÓ step, Harry
Schoell, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ ﬁÙÈ
ÙÔ FasTrac Â›Ó·È ÂÍ¤ÏÈÍË ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ÙÂÓÙ·ÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÌÂ ¿‰ÂÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜
ÛÂ ‰ÂÎ¿‰Â˜ ÌÔÓÙ¤Ï· ÙÔ˘˜. ∆ÂÏÈÎ¿
Ë Regal ‰ÈÎ·ÈÒıËÎÂ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ﬁÙÈ ÙÔ FasTrac Â›Ó·È
ÚˆÙﬁÙ˘Ô Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ ÛÂ
Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ Ó·˘ËÁﬁ David
Livingston (ÁÓˆÛÙﬁ ÁÈ· Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ
Bayliner) Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ· ·ﬁ ·˘Ùﬁ ÙÔ˘ Schoell, ·Ó
Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ·ÚﬁÌÔÈ· ÏÔÁÈÎ‹ ÛÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ·Ú¯¤˜.

καλουπιού πριν χρειαστεί βαθύ καθαρισµό και
νέα επάλειψη από κερί
είναι περίπου 10 µε 12
αντίτυπα. Ο ψεκασµός του
gel coat που δηµιουργεί
ένα προστατευτικό από το
νερό στρώµα είναι το πρώτο στάδιο της κατασκευής,
για να ακολουθήσουν δύο
στρώµατα από chopped
strand mat και ένα από υαλοΰφασµα (cloth), που στρώνεται µε ειδικά ρολά. Η κατασκευή της γάστρας ακολουθεί την τεχνική «sandwich» µε πυρήνα από core
mat, ενώ στην περίπτωση του καταστρώµατος χρησιµοποιείται ξύλο balsa. Στη συνέχεια, στρώµατα woven
roving και stitch mat επιστρώνονται για να αποτελέσουν
τον κύριο όγκο της δοµής της γάστρας. Αφού ο πολυεστέρας σταθεροποιηθεί, στη συνέχεια θα τοποθετηθεί
το χταπόδι -όπως ονοµάζουµε στην Ελλάδα το πλαίσιο
των ενισχύσεων στα σηµεία φορτίου της γάστρας- το
οποίο και θα ενσωµατωθεί µε τη χρήση chopped strand
mat, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία µε την επικάλυψη των σεντινών και κάθε βρεχόµενου χώρου µε ένα
στρώµα top coat, ώστε και εσωτερικά να δηµιουργηθεί
στρώµα προστασίας από το νερό και την υγρασία για την
προστασία από την ώσµωση. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και οι ρητίνες στεγνώσουν, τόσο η γάστρα όσο
και το κατάστρωµα αποκολλώνται µε τη βοήθεια γερανών από τα καλούπια και µπαίνουν σε ειδικές βάσεις
στη σειρά παραγωγής. Στη συνέχεια αναλαµβάνουν οι
µοντέρ, οι οποίοι τοποθετούν τα εσωτερικά πλαστικά
εξαρτήµατα που είναι ήδη έτοιµα από άλλα καλούπια,
πριν ξυλουργοί και µηχανικοί τοποθετήσουν µπουλµέδες, έπιπλα και κινητήρες. Σηµαντικό είναι το γεγονός
ότι οι υπεύθυνοι τοποθέτησης των κινητήρων έχουν εκπαιδευτεί από τις αντίστοιχες εταιρείες, ενώ υπάρχει
µόνιµα στο ναυπηγείο ελεγκτής από κάθε εταιρεία κατασκευής κινητήρων που επιβλέπει την τοποθέτηση,
ώστε στη συνέχεια να µην τεθεί θέµα σχετικά µε τις εγγυήσεις. Η διαδικασία προχωρά µε την τοποθέτηση
όλου του εξοπλισµού που φέρει το κάθε σκάφος σύµφωνα µε την παραγγελία και, όταν ολοκληρωθεί, το κατάστρωµα τοποθετείται πάνω στη γάστρα, όπου θα κολ-

∂ÓÙ˘ÒÛÂÈ˜
Αν και η διαδικασία παραγωγής που ακολουθείται από
τη Regal είναι κλασική, καθώς δε χρησιµοποιούνται
ροµποτικές συσκευές, εξωτικά υλικά ή ιδιαίτερες µέθοδοι που συναντάµε σε άλλα ναυπηγεία, το αποτέλεσµα είναι αυτό που µετράει, καθώς οι πρώτες ύλες και
ο εξοπλισµός είναι κορυφαίας ποιότητας, το φινίρισµα
εξαιρετικό και η κατασκευή στιβαρή. Φυσικά, στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί και ο σχεδιασµός, που
είναι καινοτόµος, και οι γάστρες, γρήγορες αποδεδειγµένα στην πράξη. Ενδιαφέρον σηµείο σε ό,τι αφορά τα µοντέλα που προορίζονται για την ευρωπαϊκή
αγορά είναι το ζήτηµα των προδιαγραφών CE που πρέπει να φέρουν και που είναι διαφορετικό από τα αµερικανικά στάνταρ. Σε ό,τι αφορά την κατασκευή δεν
υπάρχουν διαφορές και οι όποιες -ελάχιστες- αποκλίσεις αντιµετωπίζονται κατά τη φάση του σχεδιασµού µε ένα σύµπλεγµα προδιαγραφών που ξεπερνά
τις απαιτήσεις και των δύο πλευρών. Η κύρια διαφορά
έγκειται στις προδιαγραφές του εξοπλισµού που φέρουν τα σκάφη και που σε γενικές γραµµές αφορά τέσσερα ζητήµατα: το ζήτηµα του ηλεκτρικού εξοπλισµού,
το ζήτηµα των δεξαµενών καυσίµων, όπου στην Ευρώπη είναι αυστηρότερες οι προδιαγραφές, το ζήτηµα των φινιστρινιών, που για την Ευρώπη δεν επιτρέπεται να ανοίγουν (τουλάχιστον όσα βρίσκονται τοποθετηµένα στις πλευρές του σκάφους), και το ζήτηµα

της πυρασφάλειας, όπου, για την Ευρώπη, απαιτούνται
ειδικοί αυτοµατισµοί. Ειδικές εταιρείες αναλαµβάνουν
να πιστοποιήσουν το πρωτότυπο ενός µοντέλου για την
ευρωπαϊκή αγορά και στη συνέχεια µε βάση τις προδιαγραφές του συγκεκριµένου µοντέλου χορηγούνται
οι ανάλογες βεβαιώσεις συµµόρφωσης µε το CE για
κάθε σκάφος ξεχωριστά. Ενδιαφέρον επίσης από άποψη διαφοράς στην κουλτούρα των Αµερικανών σε σχέση µε τους Ευρωπαίους είναι και το γεγονός ότι δεν
υπάρχει κυβερνητικός οργανισµός ο οποίος να θέτει
τα στάνταρ και τις προδιαγραφές ασφαλείας που πρέπει να πληρούν τα σκάφη αναψυχής, µε εξαίρεση το
ζήτηµα των ηλεκτρικών και των καυσίµων, που ορίζονται από την ακτοφυλακή. Για όλα τα υπόλοιπα φροντίζει η NMMA, η οποία αποτελείται από τους ίδιους τους
κατασκευαστές σκαφών και όπου µια εταιρεία, προκειµένου να συµµετάσχει, πρέπει να πληροί σειρά συγκεκριµένων προϋποθέσεων, οι οποίες ελέγχονται
από επιτροπές σε τακτά χρονικά διαστήµατα (αυτές τις
µέρες για τη Regal). Στο εύλογο ερώτηµα περί σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ των επιτροπών των
κατασκευαστών που πραγµατοποιούν αυτούς τους
ελέγχους, η απάντηση ήταν προφανής, αλλά ενδεχο-

µένως και αφελής για τα δικά µας δεδοµένα: η επαγγελµατική συνείδηση του κάθε ελεγκτή παίζει τον κύριο ρόλο, ίσως -κατά τη δική µας εκτίµηση- και οι αυστηρές ποινές σε όσους παραβαίνουν τους κανόνες...
√ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜
Το διάστηµα της παραµονής µας κοντά στους ανθρώπους της Regal ήταν µια πλούσια εµπειρία, που µας κατέδειξε τις διαφορές στην κουλτούρα µεταξύ Ευρωπαίων και Αµερικανών, αλλά και τις δυνατότητες που
παρέχει η δοµή της κοινωνίας τους σε όσους δουλεύουν σκληρά και θέτουν υψηλούς στόχους. Ο τρόπος λειτουργίας µιας οικογενειακής επιχείρησης ακόµη και
σε αυτά τα µεγέθη δεν είναι µια γραφική υπόθεση,
όπως συµβαίνει σε πολλές αντίστοιχες ευρωπαϊκές,
αλλά µια συστηµατική και υπεύθυνη εργασία που ξεκινά από ηθικές αξίες και ξεχωριστούς ανθρώπους.
Πράγµατι, η οικογένεια Kuck, που βρίσκεται πίσω από
τη Regal, αλλά και η ευρύτερη οικογένεια των ανθρώπων που έχουν συνδέσει τη ζωή και το µέλλον τους µαζί της, δεν επαναπαύονται στις µέχρι σήµερα επιτυχίες
τους, αλλά µε οµαδικό πνεύµα αναζητούν τρόπους για
την κατάκτηση µεγαλύτερων στόχων.

4460 Commodore
Το 4460 αποτελεί τη ναυαρχίδα της Regal και, σύµφωνα µε την εταιρεία, εκτός από το µεγαλύτερο µοντέλο της, είναι επίσης και αυτό που φέρει κορυφαίο
σχεδιαστικό στιλ, συνοδευόµενο από υψηλή πολυτέλεια και επιδόσεις. Με την επιθετική του µορφή, που
δίνει την εντύπωση της κίνησης ακόµα κι όταν το σκάφος βρίσκεται σε στάση, διατηρώντας παράλληλα την
καθιερωµένη γραµµή των Regal, το 4460 προσφέρει
σηµαντικές καινοτοµίες για την κατηγορία sport yacht
του µεγέθους των 40 ποδών, όπως το cockpit που σχεδιάστηκε µε γνώµονα τη λειτουργικότητα και την κοινωνικότητα των επιβατών, την ανεµπόδιστη κίνηση,
αλλά και την ευκολία στην πρόσβαση προς κάθε σηµείο του σκάφους. Το hard top, σε συνδυασµό µε τις
τέντες του σκάφους, προσφέρει απόλυτη προστασία
από τις καιρικές συνθήκες, όπως αποδείχθηκε την
πρώτη και βροχερή µέρα των δοκιµών µας, και αποτελεί τον ιδανικό συνδυασµό που επιτρέπει σε ένα
σκάφος open τύπου να προσφέρει απολαύσεις σε κάθε περίσταση. Στο εσωτερικό του οι δύο καµπίνες που διαθέτουν ανεξάρτητες τουαλέτες- προσφέρουν απόλυτη διακριτικότητα, καθώς διαθέτουν ξύλινες (πραγµατικές) πόρτες και όχι κουρτίνες, ενώ οι κοινόχρηστοι χώροι, που εξοπλίζονται από συσκευές αναψυχής κορυφαίων εταιρειών, ξύλο κερασιάς και επιφάνειες από
corian, συµβάλλουν στην επιµήκυνση της διάρκειας των εξορµήσεων µε αυτό. Το µοντέλο
που είχαµε στη διάθεσή µας για τις δοκιµές ήταν εξοπλισµένο µε αξονικό σύστηµα και κινητήρες Yanmar των 480 ίππων µε τεχνολογία common rail, ενώ εναλλακτικά προσφέρεται
και µε σύστηµα IPS 500. Η ναυαρχίδα του ναυπηγείου άκουγε µε ευκολία στο τιµόνεµα ακόµη και µε µέγιστη ταχύτητα πάνω από το όριο των 40 µιλίων, δηµιουργώντας το ευχάριστο παράδοξο: ένα σκάφος που δίνει την εντύπωση του µεγαλύτερου στους χώρους να διαθέτει συµπεριφορά µικρότερου στους χειρισµούς, µε τελικό αποτέλεσµα την απροβληµάτιστη χρήση.

∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ÛÂÏ›‰·
1. ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ› Ë Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
ÙË˜ Á¿ÛÙÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜,
·˘Ù¿ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ‚¿ÛÂÈ˜,
ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙË
ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∆ﬁÙÂ ÍÂÎÈÓ¿ Ë
‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙÔÔı¤ÙËÛË˜ ÙˆÓ
ÌÔ˘ÏÌ¤‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ ÌÂ
Ù· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î¿ ÙÔ˘˜.
2. Chopped strand mat
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ·Ú¯ÈÎﬁ
ÛÙÚÒÌ· ÙˆÓ ÛÎ·ÊÒÓ. ∏ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘
Â›Ó·È Û·Ó ÎÔÚ‰ﬁÓÈ ÙÔ ÔÔ›Ô Ô‰ËÁÂ›Ù·È
Î·È Îﬁ‚ÂÙ·È ·˘ÙﬁÌ·Ù· ÛÙÔ ÈÛÙﬁÏÈ ÙÔ˘
¯ÂÈÚÈÛÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ „ÂÎ¿˙ÂÈ ÙÔÓ
ÔÏ˘ÂÛÙ¤Ú· ÛÂ ·ﬁÏ˘ÙË Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ
˘·ÏÔ˛Ê·ÛÌ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È.

ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
ª‹ÎÔ˜
13,6 Ì.
¶Ï¿ÙÔ˜
4,2 Ì.
Deadrise
20 ÌÔ›ÚÂ˜
µ¿ÚÔ˜
9.979 ÎÈÏ¿
¢ÂÍ. ÓÂÚÔ‡
383 Ï›ÙÚ·
¢ÂÍ. Î·˘Û›ÌˆÓ
1.241 Ï›ÙÚ·
¢ÂÍ. ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
181 Ï›ÙÚ·
∫ÈÓËÙ‹ÚÂ˜
2xYANMAR 6LY3-ETP
ÙˆÓ 480 Hp
ÕÏÏÔÈ ÎÈÓËÙ‹ÚÂ˜
Mercruiser 8.1S
‹ Gxi, Volvo TAMP 75P,
Volvo IPS 500
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3560 Commodore

∞ÔÛÙÔÏ‹

ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
ª‹ÎÔ˜
¶Ï¿ÙÔ˜
Deadrise
µ¿ÚÔ˜
¢ÂÍ. Î·˘Û›ÌˆÓ
∫ÈÓËÙ‹ÚÂ˜

ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
ª‹ÎÔ˜
12,2 Ì.
¶Ï¿ÙÔ˜
3,9 Ì.
Deadrise
18 ÌÔ›ÚÂ˜
µ¿ÚÔ˜
8.755 ÎÈÏ¿
¢ÂÍ. ÓÂÚÔ‡
302 Ï›ÙÚ·
¢ÂÍ. Î·˘Û›ÌˆÓ
953 Ï›ÙÚ·
¢ÂÍ. ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
151 Ï›ÙÚ·
∫ÈÓËÙ‹ÚÂ˜ 2x8.1 GXI VOLVO ÙˆÓ 420 Hp
ÕÏÏÔÈ ÎÈÓËÙ‹ÚÂ˜
Mercruiser 8.1S,
Volvo TAMP D6, YANMAR 6LY2-STP

ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
ª‹ÎÔ˜
12,2 Ì.
¶Ï¿ÙÔ˜
3,9 Ì.
Deadrise
18 ÌÔ›ÚÂ˜
µ¿ÚÔ˜
8.618 ÎÈÏ¿
¢ÂÍ. Î·˘Û›ÌˆÓ
1.048 Ï›ÙÚ·
∫ÈÓËÙ‹ÚÂ˜2xVOLVO PENTA D6 IPS 400
ÙˆÓ 310 Hp
ÕÏÏÔÈ ÎÈÓËÙ‹ÚÂ˜ Mercruiser 8.1S ‹ Gxi,
Volvo D6, Volvo IPS 500 ‹ 400
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3880 Sedan
Το 3880 αποτελεί το πρώτο και µοναδικό µέχρι στιγµής µοντέλο της Regal µε σχεδιασµό sedan στο
πλαίσιο του πειραµατισµού που πραγµατοποιεί η
εταιρεία προκειµένου να εισέλθει σε µια νέα -γι’
αυτήν- αγορά µετά από απαίτηση συνεργατών και
πελατών. Πράγµατι οι εντυπώσεις είναι θετικές, όπως αποδεικνύουν οι παραγγελίες που εξασφάλισε µε την
παρουσίασή του, αλλά και τα σχεδιαστικά του χαρακτηριστικά. Μεταξύ αυτών, η ύπαρξη µόνο εξωτερικής θέσης διακυβέρνησης, η οποία παρέχει µεγάλους χώρους για τους επιβάτες τόσο στο fly bridge όσο και στο
εσωτερικό του σκάφους, αφού η απουσία εσωτερικού πιλοτηρίου διαθέτει περισσότερο χώρο για άλλες χρήσεις. Ολόκληρο το fly bridge καλύπτεται προαιρετικά µε τέντες, ώστε να επιτρέψει τη χρήση του σκάφους και
µε δύσκολους καιρούς, ενώ η πλατφόρµα ηλιοθεραπείας προσφέρει ίσκιο και προστασία στο από κάτω πρυµιό κατάστρωµα, αλλά και µεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, που γενικά δε λείπουν από κανένα µοντέλο
της εταιρείας. Στο εσωτερικό του έχουν διαµορφωθεί δύο διπλές καµπίνες, µε αυτή του ιδιοκτήτη στην πλώρη και αυτή των επιβατών στην αριστερή πλευρά στο µέσο του σκάφους δίπλα από την τουαλέτα, που διαθέτει
ανεξάρτητο χώρο ντους, και απέναντι από τη µεγάλη και λειτουργική κουζίνα. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του
3880 είναι το φως στο εσωτερικό του που εξασφαλίζουν τα µεγάλα παράθυρα, τα οποία επιπρόσθετα επιτρέπουν στους επιβάτες ακόµη και όταν κάθονται στο σαλόνι να έχουν εκπληκτική θέα.

Το 3560 αφορά σε µια ολοκληρωµένη πρόταση για εξορµήσεις τεσσάρων ατόµων στην ανοικτή θάλασσα
και αυτό γίνεται άµεσα φανερό τόσο
στο κατάστρωµα όσο και στο εσωτερικό του, µε τις δύο καµπίνες που
διαθέτει. Το cockpit έχει διαιρεθεί
σε δύο τµήµατα προσφέροντας δύο
σαλόνια τα οποία εναλλακτικά µετατρέπονται σε τραπεζαρία και χώρο
ηλιοθεραπείας, αξιοποιώντας στο
έπακρο τις δυνατότητες του σκάφους. Η λογική της εταιρείας σχετικά µε τα µοντέλα που παράγει πραγµατοποιείται µε διαφοροποίηση στο µήκος ανά περίπου δύο µε
τρία πόδια, ώστε η µετάβαση από το εισαγωγικό για κάποιον σκάφος στο µεγαλύτερο να µην ξεφεύγει από λογικά οικονοµικά πλαίσια. Έτσι, το σκάφος προσφέρει

3860 Commodore

3350 Sport Cruiser

To 3860 είναι ένα κλασικό Regal υπό το πρίσµα της λογικής του open sport σκάφους που έχει καθιερώσει την
εταιρεία. Προσφέρεται µε επιλογές κινητήρων που διαθέτουν κλασικό αξονικό σύστηµα ή IPS της Volvo. Tο
σκάφος της δοκιµής µας διέθετε το µικρό µοντέλο IPS
400 από τα δύο που διατίθενται αυτή τη στιγµή στην
αγορά. Παρά τους µόνο 310 ίππους των κινητήρων η ταχύτητά του ξεπέρασε τα 32 µίλια (mph) και, ενώ το σκάφος ήταν πλήρες σε καύσιµα και νερό µε έξι άτοµα και
ταραγµένη θάλασσα, οι χειρισµοί του χάρη στο σύστηµα
αυτό θα περιγράφονταν καλύτερα µε τον όρο: παιχνίδι.
Ωστόσο, το ίδιο το σκάφος δεν είναι καθόλου παιχνίδι:
έχει άριστη πρόσβαση στο µηχανοστάσιο που ανοίγει

µε ηλεκτρικό µηχανισµό αποκαλύπτοντας όλα τα µηχανικά µέρη, αποθηκευτικούς χώρους που είναι από
τους µεγαλύτερους σε σκάφος της κατηγορίας, καθώς
και σύστηµα ανακλίντρου που υπάρχει στην πλατφόρµα ηλιοθεραπείας της πλώρης και τη µετατρέπει σε άλλον έναν αναπαυτικό καναπέ. Όπως σε όλα τα µοντέλα
πάνω από τα 35 πόδια, και το 3860 εφοδιάζεται κατ’
επιλογήν µε hard top. ∆ύο µπάνια εξυπηρετούν τις δύο
καµπίνες του σκάφους,
που δε στερείται ευκολιών για τους επιβάτες. Ο
πλούσιος στάνταρ εξοπλισµός του, η εξαιρετική χωροδιάταξη και η
πολυτέλεια / ποιότητα
της κατασκευής του είναι
µεταξύ των λόγων που
αναµένεται να προσφέρουν εµπορική επιτυχία
στο 38άρι της Regal.

σηµαντικές επιδόσεις που ξεπερνούν τα 50 µίλια (mph) ταχύτητα µε
τους µεγαλύτερους κινητήρες, που
µπορεί να είναι τόσο βενζίνης όσο
και diesel. Η αµερικάνικη πραγµατικότητα, µε το diesel να κοστίζει
περίπου 50 σεντς ανά γαλόνι περισσότερο από τη βενζίνη, εξηγεί τη
διάδοση αυτών των µηχανών, που
έχουν ξεπεράσει τα όποια προβλήµατα ασφαλείας τούς αποδίδονταν
στο όχι και τόσο µακρινό παρελθόν. Με στάνταρ εξοπλισµό από τους πλουσιότερους της κατηγορίας αλλά και
µε φανερή την εµµονή του ναυπηγείου στη διάθεση µεγάλων αποθηκευτικών χώρων που συνδυάζονται µε
ναυτικές λύσεις, το 3560 διατηρεί ψηλά τη Regal στην
κατηγορία των open sport σκαφών.

11,6 Ì.
3,7 Ì.
19 ÌÔ›ÚÂ˜
6.895 ÎÈÏ¿
1045 Ï›ÙÚ·
2xVOLVO 8,1 OSI
ÙˆÓ 375 Hp
ÕÏÏÔÈ ÎÈÓËÙ‹ÚÂ˜
Mercruiser 8.1S
‹ Gxi, Mercruiser 6.2 MPI, Volvo D4

ŸÏÂ˜ ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ Ù·¯‡ÙËÙÔ˜ Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ
ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÂ mph (miles
per hour) Î·ıÒ˜ Ù· ﬁÚÁ·Ó· Ô˘
Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÛÎ¿ÊË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó
·˘ÙÔ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ. ∏ ·Ó·ÁˆÁ‹ ÛÂ
ÎﬁÌ‚Ô˘˜ ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ Â¿Ó
ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ÌÂ 0,08684.

ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
ª‹ÎÔ˜
¶Ï¿ÙÔ˜
Deadrise
µ¿ÚÔ˜
¢ÂÍ. Î·˘Û›ÌˆÓ
∫ÈÓËÙ‹ÚÂ˜

To 3550 καλύπτει την κατηγορία των day/weekend σκαφών στα 35 πόδια και µοιράζεται την ίδια γάστρα µε το
3360. Το τελευταίο αποτελεί την ανανεωµένη καµπινάτη µορφή της πετυχηµένης γάστρας που εδώ και περίπου είκοσι χρόνια οι υπεύθυνοι του ναυπηγείου δε βρίσκουν λόγο να αλλάξουν. Το 3350 είναι από τα σκάφη
που σπάνια βλέπουµε σε ευρωπαϊκά νερά, λόγω µήκους και φιλοσοφίας. Καθώς αφορά σε ένα day boat µε
άπλετους εξωτερικούς χώρους και µια µικρή καµπίνα διανυκτέρευσης 2-3 ατόµων, προορίζεται για χρήση κυρίως στις µεγάλες αµερικανικές λίµνες όπου η κατηγορία είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής, και όχι σε ανοικτές θάλασσες, όπου η ύπαρξη καµπινών είναι ο κανόνας. Οι συνθήκες που επηρεάζουν το σχεδιασµό ενός σκάφους,
όπως η κουλτούρα, τα οικονοµικά και φορολογικά δεδοµένα, το γεωγραφικό ανάγλυφο και η χρήση, είναι παραπάνω από εµφανείς στην περίπτωση αυτού του µοντέλου, που κέντρισε τους Αµερικανούς αλλά άφησε σχεδόν ανεπηρέαστους τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους, οι οποίοι το χαρακτήρισαν αδιάφορο για τις αγορές
των χωρών τους, αλλά φρόντισαν να γευτούν τις επιδόσεις και τις ανέσεις του.

10,5 Ì.
3,4 Ì.
19 ÌÔ›ÚÂ˜
5.171 ÎÈÏ¿
704 Ï›ÙÚ·
2xVOLVO 5.7L GXI
DUO PROP
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Σελίδα10

2860 Window Express

∞ÔÛÙÔÏ‹
ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
ª‹ÎÔ˜
¶Ï¿ÙÔ˜
Deadrise
µ¿ÚÔ˜
¢ÂÍ. Î·˘Û›ÌˆÓ
∫ÈÓËÙ‹ÚÂ˜

8,86 Ì.
2,6 Ì.
18 ÌÔ›ÚÂ˜
4.082 ÎÈÏ¿
378 Ï›ÙÚ·
2xVOLVO 4,3 GXI

ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
ª‹ÎÔ˜
8,7 Ì.
¶Ï¿ÙÔ˜
2,51 Ì.
Deadrise
24 ÌÔ›ÚÂ˜
µ¿ÚÔ˜
2.631 ÎÈÏ¿
¢ÂÍ. Î·˘Û›ÌˆÓ
321 Ï›ÙÚ·
∫ÈÓËÙ‹Ú·˜ VOLVO 8.1 GI ÙˆÓ 375 Hp
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2565 Window Express

Με την παρουσίαση του 2860 η Regal επαναδιατυπώνει τον ορισµό
του µεσαίου σκάφους, καθώς µε επιδόσεις, πολυτέλεια, αλλά και
τη διακριτή φυσιογνωµία του express cruiser µε τα χαρακτηριστικά
της σειράς των µεγαλύτερων µοντέλων της, προσφέρει ένα εισαγωγικό µοντέλο στην κατηγορία των σκαφών µε δύο κινητήρες που
εµπνέει ασφάλεια και διαθέτει δυνατότητες. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η κατηγορία στην οποία ανήκει το 2860 είναι η ταχύτερα
αναπτυσσόµενη στην παγκόσµια αγορά, λόγω των αλλαγών στα κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα. Η γάστρα είναι ισορροπηµένη σύµφωνα µε την τεχνική Ocean Trac του ναυπηγείου, που προσφέρει
άνετη πλεύση σε όλες τις συνθήκες, ενώ το σκάφος είναι εφοδιασµένο µε την τεχνοτροπία και εµπειρία των µεγαλύτερων µοντέλων,
που πρακτικά µεταφράζεται σε ευκολία πρόσβασης τόσο για τη µετακίνηση πάνω σε αυτό όσο και για τη συντήρηση, κορυφαίο εξοπλισµό και άπλετους αποθηκευτικούς χώρους. Στο εσωτερικό του
κρύβει δύο χώρους φιλοξενίας, µεγάλη τουαλέτα και ικανοποιητική σε διαστάσεις και ευκολίες κουζίνα. Με εσωτερικούς χώρους
που καταλαµβάνουν σχεδόν ολόκληρο το πλάτος του, προσφέρει
ανέσεις που δε συναντώνται εύκολα σε sport cruiser αυτού του µήκους. Ο φυσικός φωτισµός στο εσωτερικό του είναι εξαιρετικός λόγω των µεγάλων παραθύρων, που είναι και το χαρακτηριστικό του
σχεδιασµού του. Οι επιδόσεις του, µε πλανάρισµα σε λιγότερο από
πέντε δευτερόλεπτα και τελική που ξεπερνά τα 45 µίλια (mph), χαρακτηρίζονται κορυφαίες για την κατηγορία.

Στην κατηγορία των εισαγωγικών σκαφών µε
καµπίνα ή, αν προτιµάτε, στην κατηγορία των
οικογενειακών σκαφών µε ενδιαιτήσεις, που
µπορούν να ρυµουλκηθούν, ανήκει το 2565.
Βέβαια, για να πραγµατοποιηθεί αυτό, σίγουρα
απαιτείται ένα όχηµα µε ανάλογες δυνατότητες και υποδοµές. Από την άλλη πλευρά όµως
είναι πολλές και οι παροχές του σκάφους προς
τους επιβάτες του. Μέλος
της νέας γενιάς µοντέλων της Regal υπό τη σειρά των express cruisers, προσφέρει στους
φίλους της θάλασσας ανέσεις και επιδόσεις που εξασφαλίζει η γάστρα σχεδιασµού Ocean
Track. Το κατάστρωµα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξυπηρετεί πολλαπλές δραστηριότητες, που µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν κρουαζιέρα, θαλάσσια σπορ, αλλά και ψάρεµα. Κάτι τέτοιο υποστηρίζεται από το πρυµιό σπαστό σαλόνι, που µε ειδικό σύστηµα κρύβεται στις
κουπαστές για να ελευθερώσει το χώρο. Ανοικτό εξυπηρετεί ως τραπεζαρία µε το παρακείµενο wet bar. Στο εσωτερικό του ο χώρος είναι ενιαίος, αλλά νοητά χωρίζεται σε δύο χώρους φιλοξενίας µε ξεχωριστές δυνατότητες διαβίωσης τόσο εξαιτίας του άπλετου φυσικού φωτισµού όσο και λόγω της πρόνοιας για κορυφαίο εξοπλισµό και φινίρισµα που συναντάται σε κάθε του σηµείο. Η συµπεριφορά του στη θάλασσα ήταν προβλέψιµη και συνεπής προς τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της, που προβλέπουν επίσης µέγιστη ταχύτητα
άνω των 45 µιλίων (mph) µε πλανάρισµα που έρχεται στα 3,5 δευτερόλεπτα.

2700 Bowrider

1900 Sport Boat

Τα σκάφη τύπου bowrider είναι από τα δηµοφιλέστερα παγκοσµίως και η σειρά των µοντέλων της Regal
µε τη γάστρα που φέρει σχεδιασµό FasTrac είναι από
τις πιο πετυχηµένες της αγοράς. Το 2700 Bowrider
είναι ακόµη ένα από τα σκάφη που στην Ελλάδα µάλλον δεν πρόκειται να δούµε ποτέ, εξαιτίας του µήκους του στα 8,7 µέτρα, που το καθιστά µάλλον απαγορευτικό για
τα δικά µας χρηστικά δεδοµένα. Ωστόσο, για την αµερικανική αγορά είναι µεταξύ των σκαφών που προτιµούνται για ηµερήσια χρήση, καθώς προσφέρει χώρους, ευκολίες και επιδόσεις που συναρπάζουν. Μεταξύ αυτών,
ο κλειστός χώρος τουαλέτας, το πλήρες wet bar που περιλαµβάνει και BBQ, οι µεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι
για εξοπλισµό σκι και ψαρέµατος, αλλά και το ισχυρό στερεοφωνικό σύστηµα που εξασφαλίζει ηχητικές απολαύσεις ακόµη και στη µέγιστη ταχύτητα, που ξεπερνά τα 57 µίλια (mph). Το σκάφος, παρά την open µορφή του,
είναι ήσυχο και η πλεύση του σταθερή ακόµη και σε κυµατισµό, µε το πλανάρισµα να έρχεται σε περίπου τεσσεράµισι δευτερόλεπτα. Παρά την ανοικτή του µορφή, η χωροδιάταξη επιτρέπει νοητά διαφορετικές δραστηριότητες σε τρεις χώρους και σε µεγάλο αριθµό επιβατών, µε αρκετές εναλλακτικές λύσεις.

Το ολοκαίνουργιο 1900 της
Regal είναι το
µικρότερο νέο
µοντέλο του
ναυπηγείου,
αλλά ταυτόχρονα και ένα µε
τις µεγαλύτερες ανέσεις και εξοπλισµό για την κατηγορία. Συνδυάζοντας το ιδανικό µέγεθος µε την κληρονοµιά της ποιότητας και του φινιρίσµατος που φέρουν τα σκάφη της εταιρείας, αποτελεί ένα ιδανικό πακέτο δυνατοτήτων που αφορά σε: Επιδόσεις: η γάστρα
τεχνολογίας FasTrac εξασφαλίζει ταχύτητες πάνω από
50 µίλια (mph). Ανέσεις: για το µήκος του, η χωροδιάταξη εξασφαλίζει την ασφαλή µεταφορά έξι επιβατών,
για τους οποίους διατίθενται φορητό ψυγείο Ιgloo, κορυφαίο στερεοφωνικό σύστηµα µε χειρισµό από το τιµόνι, στεγανό ντουλαπάκι για ευπαθή αντικείµενα,
αναδιπλούµενο bimini µε ικανοποιητικό ύψος για µετακίνηση κάτω από αυτό. Ευκολία χρήσης: η πρόσβαση στον κινητήρα πραγµατοποιείται µε το άνοιγµα του
µηχανοστασίου, το οποίο επιτρέπει τη συντήρηση χωρίς δυσκολία. Στον ίδιο χώρο υπάρχουν και µεγάλα
ντουλάπια για την αποθήκευση του εξοπλισµού, ενώ

ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
ª‹ÎÔ˜
8,41 Ì.
¶Ï¿ÙÔ˜
2,6 Ì.
Deadrise
18 ÌÔ›ÚÂ˜
µ¿ÚÔ˜
2.903 ÎÈÏ¿
¢ÂÍ. Î·˘Û›ÌˆÓ
272 Ï›ÙÚ·
∫ÈÓËÙ‹Ú·˜ VOLVO 5.7 GI ÙˆÓ 280 Hp

ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
ª‹ÎÔ˜
6,05 Ì.
¶Ï¿ÙÔ˜
2,51 Ì.
Deadrise
22 ÌÔ›ÚÂ˜
µ¿ÚÔ˜
1.270 ÎÈÏ¿
¢ÂÍ. Î·˘Û›ÌˆÓ
113 Ï›ÙÚ·
∫ÈÓËÙ‹Ú·˜ MERCRUISER 4.3L MPI

ειδικός αποθηκευτικός χώρος για τα πέδιλα του σκι
και τα σύνεργα του ψαρέµατος υπάρχει σε καταπακτή
στο κέντρο του σκάφους. Ο καθαρισµός είναι εύκολος
λόγω της χρήσης αδιάβροχων υφασµάτων αλλά και της
χρήσης ειδικών liners από πολυεστέρα στις εσωτερικές επιφάνειες. Τέλος, η ηλιοθεραπεία πραγµατοποιείται είτε στην πλατφόρµα πάνω από το µηχανοστάσιο
είτε στο χώρο της πλώρης, που µε ειδικό πρόσθετο µετατρέπεται σε επίπεδη επιφάνεια.
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