
SUPERJACHT  
z Ameryki

Jednym z najciekawszych 
jachtów motorowych poka-
zanych na ostatniej wysta-

wie nautycznej w Cannes był, według 
mnie, najnowszy model z amerykań-
skiej stoczni Outer Reef, „europejski” 
model Trident 620 z flybridge�em. Prze-
znaczony jest on dla bardzo szerokiego 
grona odbiorców i to zarówno dla tych, 
którzy lubią krótki wypad weekendo-
wy, jak i szukających wyzwań w da-
lekich wyprawach morskich. Jego za-
sięg przy pływaniu z szybkością około 
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SUPERJACHT  
z Ameryki

8 w sięga 1500 Nm (ze spalaniem za-
ledwie 15 l/h). Jednak ten ważący pra-
wie 29 ton jacht dzięki dwóm potęż-
nym silnikom wysokoprężnym Cum-
minsa o mocy 550 KM każdy, może 
poruszać się po wodzie nawet z pręd-
kością do 29 w, oczywiście jednak ma-
jąc wtedy o wiele mniejszy zasięg. Na 
trzech komfortowo wyposażonych po-
kładach znajdziemy wszystko, co po-
trzebne zarówno do krótkiej, jak i dłu-
giej eksploracji wodnej. Na najniższym 
dolnym pokładzie znajduje się część 

sypialna, na którą składają się: kaju-
ta armatorska z własną dużą łazien-
ką oraz dwie kajuty dla gości z równie 
komfortową łazienką. Pokład główny 
to znakomicie wyposażony salon/me-
sa i sterówka z w pełni zautomatyzo-
wanym systemem sterowania i nawi-
gacji, miejsce relaksu i wypoczynku 
oraz biesiadowania. Wreszcie obszer-
ny flybridge z drugą sterówką, miej-
scami do kąpieli słonecznych i rados-
nego przeżywania wędrówki wodnej 
przy pięknej pogodzie. W czasie prób 

morskich wrażenie zrobiła na mnie za-
równo łatwość w manewrowaniu tym 
sporej wielkości jachtem, jak i dosko-
nałe wyciszenie elementów napędo-
wych. W kokpicie oraz na otwartym 
górnym pokładzie poziom hałasu nie 
przekraczał 64 dB, a po zamknięciu 
drzwi spadał poniżej 60 dB, nawet na 
maksymalnych obrotach.

Jak na taki komfort i klasę nawet 
jego przekraczająca milion euro cena 
nie wydaje się wygórowana.

Więcej www.outereefyachts.com
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Outer Reef Trident 620 
DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 18,80 m
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA 4,93 m
ZANURZENIE 1,20 m
WYPORNOŚĆ  28,58 t
SILNIK 2 X CUMMINS 550 KM HO DIESEL

 2 x 550 KM/2 x 404 kW
ZBIORNIK PALIWA 3000 l
ZBIORNIK WODY 890 l
KATEGORIA PROJEKTOWA CE A
CENA NETTO od ok. 1,295 mln euro (plus VAT)


