آفاق بحرية

 67M SEA AXEمركب دعم
عضالته قوية  ..لكنه جميل
 (Sea Axe 6711) Garconيحمل طائرة هليكوبتر
وزنها  5آالف كلغ
) Sea Axe (Fast Yacht Supportتشكيلة مراكب
لتغير نظرة عالم
دعم عصرية متطورة صنعتها Damen
ّ
البحار تجاه هذه المراكب التي اتسمت «بالبشاعة»
بم���ا أنه���ا ُصنع���ت ف���ي البداي���ة بمعايي���ر
منخفض���ة ،ل���م تل���ق المراك���ب المس���اندة
ً
قبوال في أس���واق الس���وبر يخت.
لليخ���وت
المش���جع الذي عرفته تش���كيلة
لكن التجاوب
ّ
 Damen Sea Axeالتي روجت لها ،AMELS
أكد حصول تغيير في هذه النظرة ،فقد بدأت
األسواق تعي أهمية هذه المراكب الداعمة
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للسفينة األم.
يق���ول  Rob Luijendijkمدي���ر ع���ام
ً
بطيئا
 AMELSأن س���وق مراكب الدع���م كان
ألنها فش���لت في تحقيق توقع���ات الزبائن.
ويضيف« :إن األداء المتدني لغالبية مراكب
الدع���م ،إضافة إلى كون الكثير منها يتس���م
بالبشاعة والصنع الرديء  ...كل هذه العوامل
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دفعت مالكي السوبر يخت لالبتعاد عنها».
وتاب���ع يق���ول« :لق���د واجهن���ا كل ه���ذه
ً
ق���ادرا على
الصعوب���ات وقدمنا مركب دعم
ً
س���ريعا
حمل أغراض كبيرة وثمينة بكل أمان،
ً
جمي�ل�ا
ف���ي كل الظ���روف الجوي���ة ،ويب���دو
كأدائه».
ومن هن���ا تم إطالق تش���كيلة Sea Axe
ً
أوال
) .FYS (Fast Yacht Supportوج���اء
ً
ً
مت���را (اثن���ان من���ه
مت���را ث���م 50
المرك���ب 37
ً
حاليا بكل كفاءة) .وفي صيف 2012
يعمالن
ً
ظه���ر  67( Sea Axe 6711مترا) ويجري اآلن
صن���ع نم���وذج ثان من���ه .وكان م���ن أولويات
أهدافه اإلبحار إلى معرض موناكو لليخوت.
ويق���ول مدي���ر « :AMELSإن كل من رأى
 Sea Axe 6711في موناكو وس���ط اليخوت
الفخمة ،أدرك ماذا نقصد حولنا أن Sea Axe
اندمج مع عالم السوبر يخت بنعومة وجمالية
ً
ش���يئا يس���بب اإلح���راج ويتوجب
إن���ه لي���س
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إخفاؤه عن األعي���ن .جماله وخصائصه تجعله
ً
جذابا في موناكو وفي أي مكان آخر».
ولق���د ت���م صن���ع أول نس���خة من���ه بن���اء
للمواصفات التي طلبها الزبون الذي يملك
ً
ً
ً
مثال تم تزويد المتن
كبيرا.
فخما
س���وبر يخت
بمهب���ط لطائ���رة هليكوبتر يص���ل وزنها إلى
خمس���ة آالف كل���غ وه���و يحمل ش���هادة من
 Solasلالس���تخدام التج���اري .تصميم المتن
نموذجي مع خي���ار تصميم مرآب للهليكوبتر
واأللعاب المائية مثل القوارب والجت سكي
والقوارب الش���راعية ،يتم في���ه حمايتها من
العوامل الجوية.
المقدمة الفريدة وشكل البدن المغمور
بالمي���اه ّ
يمكن���ا  Sea Axeم���ن الحف���اظ على
س���رعات عالية في مختل���ف الظروف الجوية
ً
مثالي���ا للقيام بمهام���ه .ويمكن
مم���ا يجعله
تزوي���ده بعدة أن���واع من المح���ركات .وتصل
س���رعته القص���وى إل���ى  25عق���دة .وبما أنه
لي���س حصان عمل فقط فقد تم التركيز على
الجوان���ب الجمالية ف���ي التصميم والصقل
النهائ���ي .ولذلك نرى أن األقس���ام الداخلية
مصنوعة بمعايير السوبر يخت وكذلك الطالء
الخارجي .وفي النموذج األول المذكور هناك
خيار بأن تكون أرضية المتن من خشب التيك
الصناعي .Bolidt

)Garcon (DFYS

www.damen.nl
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مادة البدن

الفوالذ

مادة البنية الفوقية

فوالذ/ألمنيوم

التصنيف

Lloyd’s Register + 100 A1, SSC, Support Yacht Craft, Mono,
G6, LMC, UMS

الطول اإلجمالي

ً 67,15
مترا

العرض

ً 11,50
مترا

الغاطس

 4أمتار

سعة الوقود

ً
ً 350
مكعبا
مترا

سعة المياه

ً
ً 44
مكعبا
مترا

سعة مياه الخدمة

ً
ً 15,6
مكعبا
مترا

مساحة المتن

ً
ً 276
مربعا
مترا

السرعة

 18عقدة

مدى اإلبحار

 4500ميل بحري بسرعة  16عقدة

المحركات األساسية

4xCaterpillar 3512C

الطاقة

5700kw (7640bhp) at 1600-1800rpm

المراوح

4xFixed Pitch Propellers

حافظات التوازن

)4xQuantum (Zero Speed

المولدات

3xCaterpillars C9 200ekw 250kva

الطاقم

ً
شخصا
21

سترات النجاة

31

قوارب النجاة

ً
شخصا
25×4

مهبط الهليكوبتر

MCA LY7 5000kg

األجهزة والمعدات

مصابيح للبحث والتفتيش –  - GPSبوصلة مغناطيسية – قبطان
آلي – عداد سرعة – جهاز لسير األعماق – رادارات – جهاز لرسم الخرائط
–  – CCTV – AIS – Navetex – MF – HF – VHFجهاز لقياس الرياح

The World of Yachts & Boats

