µεταφράζεται σε ελάχιστες ώρες νύκτας. Έτσι, µε
αφορµή την εθιµική εορτή για τις λευκές νύκτες (White
Nights), για τις οποίες και σε άλλο θέµα αυτού του τεύχους µπορείτε να διαβάσετε περισσότερα, ο τοπικός
αντιπρόσωπος της Sea Ray στη Φινλανδία, η εταιρεία
Wihury, ανέλαβε τη διοργάνωση της εκδήλωσης. O
όµιλος των εταιρειών Wihury είναι από τους µεγαλύτερους στη χώρα και, πέρα από την αντιπροσώπευση
µιας πλούσιας γκάµας σκαφών εκτός αυτών της Sea
Ray, εκ των οποίων περίπου 1.000 σκάφη διαθέτει
ετησίως στους Φιλανδούς λάτρεις της θάλασσας, δραστηριοποιείται στις συσκευές και τα αναλώσιµα υλικά
για τη συσκευασία καταναλωτικών προϊόντων, έχοντας
δηµιουργήσει το διεθνώς πατενταρισµένο σύστηµα
Winpak, στην εµπορία εργαλείων και εξαρτηµάτων,
στο χώρο των αεροµεταφορών, αλλά και στη λιανική
πώληση τροφίµων µε την τοπική αλυσίδα καταστηµάτων Metro. Ο ετήσιος τζίρος της εταιρείας ξεπερνά το
1,5 δισ. ευρώ, ενώ απασχολεί 4.600 άτοµα προσωπικό.

∞ÓÙ·ﬁÎÚÈÛË
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∏ Sea Ray International
·ÔÙÂÏÂ› Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· ·ﬁ Ù·
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ó·˘ËÁÂ›·
ÌË¯·ÓÔÎ›ÓËÙˆÓ ÛÎ·ÊÒÓ
·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ∞ÔÙÂÏÂ› Ì¤ÏÔ˜
ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙË˜
Brunswick, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô
Û˘ÓÂÈÛÊ¤ÚÂÈ, ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ
Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘, ÔÛﬁ
ÙË˜ Ù¿ÍË˜ ÙÔ˘ ÂÓﬁ˜ ‰ÈÛ.
‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ·ﬁ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘
ÁÎÚÔ˘, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ô‡ÙÂ
Ï›ÁÔ Ô‡ÙÂ ÔÏ‡ ÛÙ· 5,7 ‰ÈÛ.
‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·
¯Ú‹ÛË. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙË˜
ÌÔÓÙ¤Ï· Â›¯·ÌÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·
Ó· Ù· Ù·ÍÈ‰¤„Ô˘ÌÂ Î·Ù¿ ÙËÓ
ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ
ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ Ó·˘ËÁÂ›Ô˘
ÌÂ ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈ‰ÈÎﬁ ∆‡Ô ÛÙ·
ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÂÏ¿ÁÔ˘˜
Turku ÙË˜ ºÈÓÏ·Ó‰›·˜.

SEA RAY FINLAND PRESS EVENT

Sea Ray in Europe

Η συνάντηση που πραγµατοποιούν τον Ιούνιο κάθε χρονιάς οι εκπρόσωποι της εταιρείας µε τον ειδικό Τύπο,
παρέχοντας τη δυνατότητα δοκιµής και αξιολόγησης
των νέων της µοντέλων, φέτος διοργανώθηκε στη Φινλανδία, στην Airisto Strand Marina του Stormalo, περίπου 200 χλµ. από το Ελσίνκι, κατά τη διάρκεια του θερινού ηλιοστασίου, που σε αυτό το γεωγραφικό µήκος

∂Ù·ÈÚÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·
Η Brunswick Corporation αποτελεί τον µεγαλύτερο όµιλο εταιρειών κατασκευής σκαφών αναψυχής παγκοσµίως και µεταξύ των 27 ναυπηγείων που διαθέτει συγκαταλέγονται κορυφαία ονόµατα κυρίως στην Αµερική,
αλλά και στην Ευρώπη, καθώς η εταιρεία έχει επιλέξει
το δρόµο της διεθνοποίησης. Ο δρόµος αυτός, φυσικά,
δεν είναι εύκολος, καθώς τοπικές ανάγκες, δραστηριότητες ή και ιδιαιτερότητες πέρα από τα χαρακτηριστικά
της κουλτούρας κάθε αγοράς, δεν επιτρέπουν µε ευκολία τη διαµόρφωση κοινών προϊόντων που όχι µόνο θα
εξυπηρετούν, αλλά και θα είναι δηµοφιλή σε κάθε µία
από αυτές. Μικρό αλλά χαρακτηριστικό σχετικό παράδειγµα είναι οι διαφορές µεταξύ Ευρώπης και Αµερικής
στη χρήση κινητήρων βενζίνης ή πετρελαίου στα µεγαλύτερου µεγέθους µοντέλα σκαφών, αν και πλέον στην
Ευρώπη, πέραν όλων των άλλων, το επιχείρηµα περί οικονοµικότερου κόστους χρήσης των κινητήρων diesel
εξανεµίζεται, καθώς η τιµή του πλησιάζει πολύ αυτήν
της βενζίνης, την ίδια στιγµή που το κόστος αυτού του είδους των κινητήρων είναι πολύ υψηλότερο από τους αντίστοιχους βενζίνης. Η απάντηση που δίνει σε αυτόν τον
προβληµατισµό η Brunswick αφορά στην ανάπτυξη

∏ ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ì·˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ‰ÔÎÈÌ¤˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ
ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ÙË˜ Sea Ray
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙÔ Airisto Strand
Resort, Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ È‰ÈˆÙÈÎ‹
Ì·Ú›Ó·. ∂ÎÂ›, ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ
ÛÎ·ÊÒÓ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÂÈÛÎ¤ÙÂ˜ Â›¯·Ó ÙË
‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ ÛÂÈÚ¿ ·ﬁ
Í‡ÏÈÓ· ÛÈÙ¿ÎÈ· (ÙÔ Î·ı¤Ó· ÌÂ ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û¿Ô˘Ó·) Î·È Ó·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ï‹ıÔ˜ ·ﬁ
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ Ì¤Û· ‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË
ı¿Ï·ÛÛ·. ªÈ· ÏÔÁÈÎ‹ ‰È·ÎÔÒÓ ÂÓÙÂÏÒ˜
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ·’ ﬁ,ÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ
Î·È Ë ÔÔ›· Ì·˜ ÂÓÙ˘ˆÛ›·ÛÂ, Î·ıÒ˜ ÙÔ
ÛÎ¿ÊÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ºÈÏ·Ó‰Ô‡˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÂ›
Î·ıÂ·˘Ùﬁ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÙÔ˘˜,
ÏﬁÁˆ ÙË˜ ·Ó·ÁÎ·ÈﬁÙËÙ·˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘
ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹.
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Half boat
∏ ‰Â‡ÙÂÚË ËÌ¤Ú· ÙˆÓ ‰ÔÎÈÌÒÓ Ì·˜
ÍËÌ¤ÚˆÛÂ ÌÂ ¤ÓÙÔÓË ÔÌ›¯ÏË, Ô˘
Ì·˜ ·Ó¿ÁÎ·ÛÂ ÛÂ ·Ó·ÌÔÓ‹ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ
¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ Î·ÈÚÔ‡ ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛËÌ¤ÚÈ, Î·ıÒ˜, ÂÎÙﬁ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘
395 Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÊÔ‰È·ÛÌ¤ÓÔ ÌÂ Û˘ÛÎÂ˘‹ Ú·ÓÙ¿Ú, ÛÂ Î·Ó¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛÎ¿ÊÔ˜ ‰ÂÓ ÂÂÙÚ¿Ë Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·ﬁ ÙË
Ì·Ú›Ó·. ∞ÎﬁÌË Î·È ÌÂ ÙË Û˘ÛÎÂ˘‹
Ú·ÓÙ¿Ú ﬁÌˆ˜ Ë Ó·˘ÙÈÏ›· ÛÙÔ ·Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜ ÙÔ˘ ∆urku ‹Ù·Ó ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË
ÂÌÂÈÚ›·, ÏﬁÁˆ ÙÔ˘ ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡
·Ó·ÁÏ‡ÊÔ˘, Ô˘
Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó·
Ï·‚‡ÚÈÓıÔ ·ﬁ Ù·
ÂÎ·ÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÓËÛ¿ÎÈ· Î·È ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈÎ‹ ¯ÒÚ·, ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂÈ˜
ÛÂ Î¿ÔÈÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· Ï›Á· Ì¤ÙÚ·. øÛÙﬁÛÔ, Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Ì·˜, Â›¯·ÌÂ
ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘ÌÂ ÛÙËÓ
Ú¿ÍË ÌÈÛﬁ (!) ·ﬁ Ù· ÛÎ¿ÊË ÙË˜ ÔÌﬁÛÙ·‚ÏË˜ Boston Whaler, Ô˘ Ì·˜
¤ÊÂÚÂ ÛÙÔ Ì˘·Ïﬁ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈÎ‹ ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙÔ˘ Ó·˘ËÁÂ›Ô˘. Œ¯Ô˘ÌÂ
ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó·ÊÂÚıÂ› ÛÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· «Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜» Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
·ÊÚﬁ ÎÏÂÈÛÙ‹˜ Î˘„¤ÏË˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÈÎ·Ó‹ ÏÂ˘ÛÙﬁÙËÙ· Ô˘ ÙÔ Î·ıÈÛÙ¿ ·‚‡ıÈÛÙÔ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ
‰ÔÎÈÌÒÓ Ì·˜, Â›Û·ÌÂ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ó· ÂÈ‚Â‚·ÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘
ÏﬁÁÔ˘ ÙÔ ·ÏËı¤˜, Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ‚ﬁÏÙ· ÌÂ ÙÔ ÌÈÛﬁ ÛÎ¿ÊÔ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÊÔ‰È·ÛÌ¤ÓÔ ÌÂ ÂÍˆÏ¤Ì‚ÈÔ ÎÈÓËÙ‹Ú·,
ﬁÛÔ ÔÈ ˘ﬁÏÔÈÔÈ ı· ··ı·Ó·Ù›˙·ÌÂ
ÙÈ˜ ÛÙÈÁÌ¤˜, ﬁˆ˜ Î·È ¤ÁÈÓÂ ¯ˆÚ›˜
·ÚﬁÔÙ·. ∆Ô ﬁÏÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜, Ê˘ÛÈÎ¿,
·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÈÎ·Ó‹ ·ÊÔÚÌ‹ ÂÈÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜: Â¿Ó Í¤¯·Û·Ó Ó· Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ
˘ﬁÏÔÈÔ ÌÈÛﬁ, Â¿Ó ÚÔÙÂ›ÓÔ˘Ó Ù·
ÛÎ¿ÊË ÙË˜ Boston Whaler ÁÈ· ÙÔ˘˜...
‰È·˙Â˘ÁÌ¤ÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ÔÏﬁÎÏËÚË ·ÚﬁÌÔÈ· ÛÙÈ¯ÔÌ˘ı›· ÂÚ› Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ... ÌÈÛÔ‡-ÌÈÛÔ‡.

προϊόντων ειδικά για κάθε αγορά, µερικά εκ των οποίων
κατασκευάζονται πλέον τοπικά (Ουγγαρία-Πολωνία), αλλά και στην κορυφαία after sales υποστήριξή τους, που
επιτυγχάνεται µέσω «στρατηγείων» που έχει διαµορφώσει σε κάθε ήπειρο προκειµένου να έρθει πιο κοντά
στους τοπικούς αντιπροσώπους της, αλλά και στον τελικό καταναλωτή. Έτσι, η Brunswick Europe είναι ο συνδετικός της κρίκος ή το ευρωπαϊκό στρατηγείο για το σύνολο των εταιρειών της και στην περασµένη χρήση εξασφάλισε τζίρο µεγαλύτερο από 1,2 δισ. δολάρια για τη
µητρική εταιρεία. Πρόεδρός της µέχρι και τη συνάντησή
µας ήταν η Vicky Reich, η οποία δηµιούργησε και ανέπτυξε τη νέα δοµή της µητρικής εταιρείας στην Ευρώπη
µε την Brunswick Europe, ευρισκόµενη στη θέση αυτή
από το 2003. Λίγες µέρες µετά την τελευταία µας συνάντηση, ανακοίνωσε την παραίτησή της (επιστρέφοντας στην
άλλη πλευρά του Ατλαντικού σε
νέα εταιρεία), ενώ τη θέση της
ανέλαβε ο Jacques Bronchard,
o οποίος µέχρι εκείνη τη στιγµή διατελούσε στη θέση του
προέδρου της Marine Power
Europe, δηλαδή της αντίστοιχης ευρωπαϊκής εταιρείας
που χειρίζεται τις εταιρείες
κινητήρων και κάποια από τα
µικρότερα ναυπηγεία του οµίλου. Η µητρική Brunswick
εξακολουθεί πάντως την επιθετική της πολιτική αναζητώντας τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης, που στο παρελθόν εκφράστηκε µε την εξαγορά ναυπηγείων, τα οποία στη συνέχεια οδήγησε στην
κερδοφορία µετά από προσεκτικές κινήσεις που αφορούσαν στο είδος, την ποιότητα και την τιµή των προσφερόµενων προϊόντων τους. Εάν κάποιος αναρωτηθεί πώς ο όµιλος µπορεί να διαθέτει περισσότερα από
είκοσι ναυπηγεία στο portfolio του, που προσφέρουν
στην αµερικανική αγορά τόσα σκάφη όσα σχεδόν όλοι
µαζί οι υπόλοιποι κατασκευαστές σκαφών της χώρας,
θα παραπέµψουµε στην περσινή αντίστοιχη αναφορά
µας στο τεύχος 33 (Ιούλιος 2005), όπου, στην εύλογη
ερώτησή µας σχετικά µε την anti-trust αυστηρή νοµοθεσία της Αµερικής, η απάντηση των ανθρώπων της
εταιρείας αφορούσε στην τεράστια διασπορά της αµερικάνικης αγοράς, µε πάνω από 2.000 τοπικά ναυπηγεία, έτσι ώστε να µην τίθεται θέµα µονοπωλίου. Έτσι,
αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο τρόπος µε τον οποίο
λαµβάνονται οι αποφάσεις για το σχεδιασµό και τη δηµιουργία νέων προϊόντων στο σύνολο των εταιρειών,
τα οποία σε άλλες περιπτώσεις κατανέµονται σύµφωνα µε το µήκος τους σε εταιρείες µε παρεµφερές αντικείµενο ή σύµφωνα µε κριτήρια τιµής και επίπεδο
εξοπλισµού για τις εταιρείες που σε άλλη περίπτωση
θα ήταν ανταγωνιστικές µεταξύ τους. Το συµπέρασµα
αυτού του σχεδιασµού είναι πως τελικά ο όµιλος προσφέρει µια πλήρη γκάµα προϊόντων από εταιρείες που
λειτουργούν συµπληρωµατικά µεταξύ τους και οι
οποίες εξασφαλίζουν την κάλυψη των αναγκών της
αγοράς, δηµιουργώντας πελατεία πιστή στις φίρµες
και τα σκάφη που κατασκευάζει.

∆· ÂﬁÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù·
Η στρατηγική της εταιρείας για το ευρωπαϊκό της µέλλον αφορά στο τρίπτυχο: κατάλληλα brand names και
προϊόντα για κάθε τοπική αγορά, υποστήριξη στους τοπικούς της αντιπροσώπους για περαιτέρω βελτίωση
του ήδη αξιοζήλευτου after sales service που παρέχει στους τελικούς της πελάτες, και ανάπτυξη µέσω
ενίσχυσης της τοπικής της παρουσίας. Φυσικά, δεν
άλλαξε σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά και η
επιµονή της εταιρείας στο πρότυπο που έχει καθιερώσει η αυτοκινητοβιοµηχανία Toyota, µε τη λογική
του ενός σηµείου εξυπηρέτησης για κάθε τι που αφορά στα προϊόντα της, είτε πρόκειται για service, είτε
για αξεσουάρ, είτε ακόµη και για αντικατάσταση του
σκάφους τους µε νεότερο µοντέλο.

∏ Sea Ray
Μετά τα παραπάνω, δεν θα ήταν πλεονασµός να αναφέρουµε ότι η Sea Ray αποτελεί την αιχµή του δόρατος της εταιρείας, και αυτό δεν είναι τυχαίο, µετά τις
πολυετείς επενδύσεις και την έρευνα στο ναυπηγείο,
που εξασφαλίζουν εξαιρετική ποιότητα κατασκευής,
υψηλή σχέση αξίας / κόστους, αλλά και µορφή που
εξυπηρετεί όχι µόνο σχεδιαστικά αλλά και λειτουργικά στη χρήση τους, µε πλήθος καινοτοµιών, που
αρκετές πλέον έχουν καθιερωθεί ως industry
standards. Μάλιστα, η εταιρεία σηµείωσε πρόσφατα στο ναυπηγείο του Palm Coast στη Φλόριντα και
ένα σηµαντικό ρεκόρ για τους κύκλους των κατασκευαστών, συµπληρώνοντας ένα εκατοµµύριο ώρες
συνεχούς εργασίας χωρίς την εµφάνιση του παραµικρού προβλήµατος ή ατυχήµατος που θα δηµιουργούσε καθυστέρηση στα χρονοδιαγράµµατα παραγωγής. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι τα σκάφη της Sea
Ray είναι ιδιαίτερα δηµοφιλή παγκοσµίως, καθώς
διαθέτουν υψηλή αναγνωρισιµότητα, γεγονός που σε
συνδυασµό µε την εξαιρετική τους ποιότητα και το
design, τους προσφέρει υψηλή αξία µεταπώλησης
ώστε να καθιστά την αρχική επιλογή τους ως µια λογική κίνηση, σε συνάρτηση µε την προσωπική αισθητική αλλά και το συναίσθηµα που κυριαρχούν κατά
την επιλογή ενός συγκεκριµένου από τα 40 διαφορετικά µοντέλα που προσφέρει. Πέντε είναι τα καινούρια µοντέλα της Sea Ray που είχαµε την ευκαιρία να
δοκιµάσουµε κατά την παραµονή µας στη Φινλανδία
και σας τα παρουσιάζουµε στις επόµενες σελίδες.

∞ÓÙ·ﬁÎÚÈÛË
ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
ª‹ÎÔ˜
5,49 Ì.
¶Ï¿ÙÔ˜
2,21 Ì.
µ‡ıÈÛÌ·
0,86 Ì.
µ¿ÚÔ˜
1.087 ÎÈÏ¿
¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ Î·˘Û›ÌˆÓ
98 Ï›ÙÚ·
∫ÈÓËÙ‹ÚÂ˜ Mercruiser 4.3L ÙˆÓ 220 Hp
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Kappa Marine ∞∂,
ÙËÏ.: 210-9969.990, fax: 210-9969.526,
http://www.kappamarine.gr

Sea Ray 185 Sport
Πρόκειται για ένα κλασικό
cuddy, δηλαδή το είδος του σκάφους που η πλώρη του έχει αξιοποιηθεί για τη δηµιουργία περισσοτέρων χώρων για τους επιβάτες και το οποίο είναι κατάλληλο για σειρά δραστηριοτήτων
που αφορούν από την απλή
κρουαζιέρα και το σκι µέχρι το
ψάρεµα. Είχαµε την ευκαιρία να
γνωριστούµε µε τον ιδιοκτήτη
του σκάφους, ο οποίος, στο ιδιαίτερο περιβάλλον του αρχιπελάγους, πρόκειται να χρησιµοποιεί το σκάφος για τη µετακίνησή του από το σπίτι του σε ένα
από τα νησάκια, στην κοντινή
ακτή όπου παρκάρει το αυτοκίνητο που καθηµερινά χρησιµοποιεί για να πηγαίνει στην εργασία του! Πέρα όµως από τον πρακτικό χαρακτήρα της καθηµερινής ανάγκης για µετακίνηση του
συγκεκριµένου ιδιοκτήτη, εξυπηρετεί και τις ανάγκες του για
απολαυστικές βόλτες µε την οικογένειά του αλλά και το σκι, µε

το οποίο τα δύο του παιδιά ασχολούνται σοβαρά. Με 38 κόµβους
τελική ταχύτητα, αλλά και την
αξιοπιστία και την οικονοµία

χρήσης τού έσω-έξω κινητήρα
της Mercruiser, το 185 αποτελεί
µια αξιόλογη λύση για την απαιτητική αυτή κατηγορία.

κρότερο µοντέλο της σειράς των
σκαφών cruiser του ναυπηγείου,
διατηρώντας όλα τα χαρακτηριστικά στο σχεδιασµό της γά-

στρας και τις προσφερόµενες
ευκολίες διαβίωσης που καθιέρωσαν την επιτυχία των
Sundancer.

Sea Ray 245 Sundancer
ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿

Yachts Motor & Sailing
πÔ‡ÏÈÔ˜ 2006

ª‹ÎÔ˜
7,92 Ì.
¶Ï¿ÙÔ˜
2,59 Ì.
µ‡ıÈÛÌ·
0,94 Ì.
µ¿ÚÔ˜
2.537 ÎÈÏ¿
¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ Î·˘Û›ÌÔ˘
284 Ï›ÙÚ·
¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÓÂÚÔ‡
75 Ï›ÙÚ·
∫ÈÓËÙ‹ÚÂ˜ Mercruiser 5.0L ÙˆÓ 260 Hp
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Kappa Marine ∞∂,
ÙËÏ.: 210-9969.990, fax: 210-9969.526,
http://www.kappamarine.gr
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«Αγάπη µου, συρρίκνωσα τα παιδιά!». Ο τίτλος της γνωστής ταινίας ταιριάζει γάντι στο
Sundancer 245, που σε λιγότερο
από οκτώ µέτρα προσφέρει περισσότερα από τις συνηθισµένες
πιλοτίνες της κατηγορίας, καθώς συνδυάζει τις επιδόσεις των
day boats µε τις παροχές των
cruisers, προσφέροντας φιλοξενία για δύο ζευγάρια στον
εσωτερικό του χώρο, όπως και
στο καλοσχεδιασµένο του κατάστρωµα. Η τελική ξεπέρασε τους
34 κόµβους µε τον πεντάλιτρο
Mercruiser των 260 ίππων, που
λειτουργεί σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα θορύβου και κατανάλωσης, µε το πλανάρισµα να έρχεται στους δώδεκα κόµβους.
Πρόβλεψη για εύκολη συντήρηση του κινητήρα, αρκετοί αποθηκευτικοί χώροι και συνδυαστικές δυνατότητες ώστε κάθε τµήµα του σκάφους να εξυπηρετεί
διαφορετικές ανάγκες συνθέτουν το 245, που αποτελεί το µι-

∞ÓÙ·ﬁÎÚÈÛË
ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
ª‹ÎÔ˜
8,08 Ì.
¶Ï¿ÙÔ˜
2,59 Ì.
µ‡ıÈÛÌ·
0,91 Ì.
µ¿ÚÔ˜
2.223 ÎÈÏ¿
¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ Î·˘Û›ÌÔ˘
284 Ï›ÙÚ·
¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÓÂÚÔ‡
80 Ï›ÙÚ·
∫ÈÓËÙ‹ÚÂ˜ Mercruiser 496 Dts 375 Hp
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Kappa Marine ∞∂,
ÙËÏ.: 210-9969.990, fax: 210-9969.526,
http://www.kappamarine.gr

Sea Ray 250 Select EX

Sea Ray 395 Sundancer

Οι µεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι
και η ύπαρξη ναυτικής τουαλέτας
σε ειδικό προς αυτό το σκοπό χώρο είναι µόνο µερικά από τα ιδιαίτερα χαρίσµατα του νέου 250 της
σειράς Select EX(ecutive), που,
όπως και ο τίτλος του υπονοεί,
δηµιουργήθηκε για να προσφέρει
το «κάτι παραπάνω» στους πιστούς των day cruiser. Εξαιρετικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά,
κοµψή αισθητική στο design και
υψηλή ποιότητα υλικών και φινιρίσµατος σε κάθε σηµείο του
συνθέτουν ένα µοντέλο κατάλληλο για µεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, που, εκτός από την
κρουαζιέρα και το µπάνιο, περιλαµβάνουν τα θαλάσσια σπορ. Με
τους εντυπωσιακούς 46,5 κόµβους που αναπτύσσει σε απόλυτα
σταθερή και ελεγχόµενη πλεύση,
προσφέρει τις έντονες συγκινήσεις που ψάχνουν οι ενδιαφερόµενοι στην κατηγορία, διαθέτοντας εξαιρετικό φινίρισµα και
άψογη θαλασσινή συµπεριφορά.

Το ολοκαίνουριο 395 ήταν το µεγαλύτερο µοντέλο που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης και αποτελεί τον αντικαταστάτη του εξαιρετικά επιτυχηµένου οµώνυµου παλαιότερου
µοντέλου. Κύριο χαρακτηριστικό
του είναι η εξασφάλιση ανέσεων
κατά τη διαβίωση σε περιβάλλον
πολυτέλειας, κάτι για το οποίο
φροντίζει ο εφοδιασµός του µε
κορυφαίας ποιότητας ξυλεία και
διακοσµητικές επενδύσεις. Το
hard top αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό του, το οποίο αξιοποιείται τόσο σχεδιαστικά στο επι-

της άνετης τουαλέτας και του
ανεξάρτητου χώρου ντουζιέρας.
Μηχανικά εφοδιάζεται είτε µε
δύο v-drive κινητήρες της
Mercruiser των 420 ίππων, όπως
το µοντέλο της δοκιµής µας, είτε
µε κινητήρες diesel 306 ίππων
της Yanmar. Το πλανάρισµα ήρθε
µε ευκολία στους δώδεκα, και η
τελική στους 30 και κάτι κόµβους
µε έξι άτοµα και πλήρη φορτία,
µε το σκάφος να παρουσιάζει
εξαιρετικό ζύγισµα και µε άµεσο
πρακτικό αποτέλεσµα το γεγονός
ότι δε χτύπαγε στα απόνερα των
άλλων σκαφών.

Sea Ray 325 Sundancer
ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿

Yachts Motor & Sailing
πÔ‡ÏÈÔ˜ 2006

ª‹ÎÔ˜
9,47 Ì.
¶Ï¿ÙÔ˜
2,90 Ì.
µ‡ıÈÛÌ·
1,14 Ì.
µ¿ÚÔ˜
4.195 ÎÈÏ¿
¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ Î·˘Û›ÌÔ˘
473 Ï›ÙÚ·
¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÓÂÚÔ‡
106 Ï›ÙÚ·
∫ÈÓËÙ‹ÚÂ˜ 2xMercruiser T 5.0L 260 Hp
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Kappa Marine ∞∂,
ÙËÏ.: 210-9969.990, fax: 210-9969.526,
http://www.kappamarine.gr
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Νέα γενιά στο σχεδιασµό των
cockpit για τα Sundancer, µε το
325 να αποτελεί το πρότυπο πάνω
στο οποίο αναπτύσσεται η νέα
διάταξη, που ξεφεύγει από τη λογική του γωνιακού καναπέ της
πρύµης, φέροντας εµπρός και πίσω καθίσµατα στην αριστερή
πλευρά και καναπέ στο µήκος της
παπαδιάς. Η γάστρα φέρει στο
προφίλ της το κόψιµο που σβήνει
στην πρύµη και το οποίο συναντάται σε όλα τα νεότερα µοντέλα της
σειράς και προέρχεται από τις ιταλικές σχεδιαστικές επιρροές στην
παγκόσµια αγορά, που είναι ιδιαίτερα ελκυστικές στην αµερικανική αγορά, αλλά ταιριάζουν και
στην ευρωπαϊκή κουλτούρα. Το
µοντέλο της δοκιµής µας ήταν πολύ φορτωµένο µε γεννήτρια και
air-condition, γεγονός που δεν
του επέτρεψε να πλανάρει πριν
αναπτύξει ταχύτητα κοντά στους
20 κόµβους, σε συνδυασµό µε το
βάρος των 5λιτρων κινητήρων
βενζίνης µε τους οποίους ήταν

θετικό προφίλ του, όσο και πρακτικά για την προστασία από τα
στοιχεία της φύσης, σε συνδυασµό µε τις τέντες που προαιρετικά µετατρέπουν ολόκληρο το χώρο του σε εσώκλειστο. Στο χώρο
των ενδιαιτήσεων, η µπροστινή
καµπίνα είναι εντελώς ανεξάρτητη µε σταθερούς µπουλµέδες
που έχουν αξιοποιηθεί για τη
διαµόρφωση (συµµετρικά στο
διαµήκη άξονα του σκάφους)

εφοδιασµένο. Σύµφωνα µε τους
εκπροσώπους του ναυπηγείου, η
έκδοση του µοντέλου µε τους κινητήρες D6 diesel της Volvo
Penta µεταµορφώνει τη συµπερι-

φορά του. Στο εσωτερικό του,
βρήκαµε εξαιρετικά πρακτικό το
γεγονός ότι το κρεβάτι διαθέτει
µηχανισµό ο οποίος του επιτρέπει
να µετατρέπεται σε καναπέ, καθώς ένα τµήµα του είναι ανακλινόµενο, ενώ ο ενιαίος χώρος του
εσωτερικού διαθέτει κουρτίνες
που προσφέρουν αποµόνωση στα
δύο διπλά του κρεβάτια. Κορυφαίος εξοπλισµός, όπως και σε
όλα τα Sea Ray, προσφέρει ευκολίες και ανέσεις στη διαβίωση αλλά και στη χρήση του.

ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
ª‹ÎÔ˜
11,89 Ì.
¶Ï¿ÙÔ˜
3,81 Ì.
µ‡ıÈÛÌ·
0,94 Ì.
µ¿ÚÔ˜
8.392 ÎÈÏ¿
¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ Î·˘Û›ÌÔ˘
946 Ï›ÙÚ·
¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÓÂÚÔ‡
208 Ï›ÙÚ·
∫ÈÓËÙ‹ÚÂ˜ 2xMercruiser TVD-8.1 Ho 420 Hp
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: Kappa Marine ∞∂,
ÙËÏ.: 210-9969.990, fax: 210-9969.526,
http://www.kappamarine.gr

