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Amer Cento

أكبر يخت يحمل ... Volvo Penta IPS
قلب المعادالت.

بعد

أن ظهر في معرضي كان وجنوى األخيرين
للمراكب واليخوت ،فقد أثبت  Centoيخت

بحماماتهــا مع غرفــة جلوس/طعــام ومكتب وثالث

االبتــكار .وتتعاونــان لتطويــر نظــام  IPSفــي عالــم

كبائن للطاقم ومطبخ كامل التجهيز وغسالة للثياب

الســوبر يخــت .ولذلــك وبعــد أن حققت نســختا 94
ً
ً
ً
ملحوظا ،فإن الطرفين أعلنا
نجاحا
قدما و  100قدم

إضافــة إلــى مســاحات خارجيــة عديــدة لالســترخاء
والتمتع بأشعة الشمس.
أمــا التصميــم الداخلي فإنه يمكــن تعديله كي
يؤمــن حاجــات المالــك ورغباتــه ،ومــن ضمــن ذلك
المسبح والجاكوزي .وهو مصمم كي يلبي طلبات

ً
حاليــا علــى مشــروع جديد ســيجري
أنهمــا يعمــان
إطالقه العام .2017
ومن مواصفات  Centoنذكر:
ً
الطــول اإلجمالــي 29,60 :متــرا – طــول البدن:
ً
مترا – العرض 7 :أمتار – الوزن المزاح83,5:
23,96

ً
ً
ً
يختا
الفتا وأحبها الناس ،أردنا أن نصنع
نجاحا
سجلت

ورغبات أي مالك وكذلك لسوق التشارتر .والخياران
ً
ً
وصقــا رفيــع
عاليــا وخدمــات فخمــة
يوفــران أداء

ً
طنــا – مــادة الصنــع – GRP :الطاقــة4x Volvo :

يخــوت االســتجمام الفخمــة ،لكونــه أكبــر يخت في

آخــر أكبر وأفضل .إن اســتخدامنا لـ Volvo Penta’s

المستوى.

 Penta IPS 1050قــوة الواحــد  800حصان – ســعة

العالــم يعتمــد نظــام  IPSفــي الدفع الــذي تصنعه

 IPSوفر لنا كفاءة كبيرة وراحة عليا للمسافرين .وقد

ومــن المعلــوم أن  Amer Yachtsهــي فــرع

 .Volvo Pentaوقــد جــاء هذا اليخــت بعد اإلطالق
ً
قدما العــام الماضي ،الذي كان
الناجــح ليخــت الـ 94

جلــب لنــا اهتمام األســواق على الصعيــد الدولي.
ً
ً
قياســيا في صنع أكبر
رقما
نحن ســعداء بتســجيلنا

مــن  Permare Groupوقــد جــرى تأسيســها فــي
ســبعينات القــرن الماضــي فــي إيطاليــا ،وحققت

سوبر يخت في األسواق يستخدم نظام  .IPSوقد
ً
مركبا
جــاء الطلب عليــه من الزبائن الذيــن أرادوا منا

ســمعة دوليــة مرموقة وفــازت بالعديد من الجوائز
ً
نظرا لتجديدها التقني وتصميمها الممتاز.

 Amer Yachtsاإليطالية الجديد ،إنه رفع مســتوى

The World of Yachts & Boats

ً
مزودا بدوره بنظام دفع من  .Volvo Pentaوكتطور
لمركب  2015الذي حمل ثالث وحدات  IPSفقد جاء
ً
حامال ألربع
الســوبر يخت الجديد (طوله  100قدم)
وحــدات  IPS 1050ممــا يوفــر له المزيــد من القوة
واالقتصاد في الوقود.
ع ـ ــال ـ ــم الــــيــــخــــوت وال ـ ــم ـ ــراك ـ ــب

بهذا الحجم يحمل هذا النظام».
 Centoمتوفــر بنســختين( Sport :مســطحة)
و ( Long Rangeنصــف مســطحة) .وهــو يضــم

وفــي معــرض كان األخيــر فــاز Amer Cento

الوقــود 10 :آالف ليتــر – مــدى اإلبحــار بســرعة 10
ً
ً
بحريــا – مــدى اإلبحار بســرعة 22
ميــا
عقــد1449 :

ً
ً
بحريــا – الســرعة القصوى28,6 :
ميــا
عقــدة552 :
عقــدة – المهنــدس البحــريMassimo Verme :
– التصميــم الخارجــي Permare s.r.l – Amer
 – Yachtsالتصميم الداخلي] .Stefano Tini :

 Quadبجائــزة “Most Innovative Yacht of the
.”Year

www.ameryachts.it
ع ـ ــال ـ ــم الــــيــــخــــوت وال ـ ــم ـ ــراك ـ ــب
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تقول  Barbara Amerioمالكة :Amer Yachts
ً
قدما العام الماضي ،التي
«بعد إطالق نسخة الـ 94

ثــاث طبقــات وواســع بمــا يكفــي لخمــس كبائــن

هــذا وتتشــارك  Volvo Pentaمــع  Amerروح
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