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Hanse 675
V roce 2013 loděnice Hanse překvapila velkým modelem s označe-
ním 575. Úspěch modelu vedl loděnici k dalšímu kroku. Novinka 
nese označení 675. Téměř 21 m dlouhá jachta bude nabízena 
ve dvou variantách s odlišným provedením kýlu. Na výběr bude 
mezi standardním T-kýlem s ponorem 3 m a kratší verzí s pono-
rem 2,60 m. 
Základní inspirací pro novinku byl dosavadní model 575. Stan-
dardní verze nabídne pět kajut s pěti koupelnami. Na výběr jsou 
však další tři varianty s různou dispozicí interiéru. Zajímavá je 
například čtyřkajutová verze, ve které je pod kokpitem propojen 
vstup mezi kuchyní a kajutou skippera. Všechny verze mají spo-
lečnou majitelskou kajutu umístěnou na přídi a velkou garáž pod 
kokpitem. Velká pozornost při návrhu interiéru byla věnována sa-
lonu, který na takto velké jachtě tvoří hlavní společenský prostor. 
Salon bude proto nabízen celkem ve čtyřech variantách s různým 
provedením možností pro sezení a odpočinek. Výjimečnost salo-
nu dodává velké množství postranních oken a unikátní řešení 
zasouvací střechy salonu. Jachta je orientována do segmentu 
velkých majitelských jachet, nevyžadujících pro plavbu počet-
nou posádku. Nová Hanse jde v tomto směru příkladem a bude 
velmi jednoduchá na ovládání, na což jsme u lodí Hanse zvyklí. 
Přispívá k tomu samopřehazovací kosatka nebo vinšny, umístěné 
u kormidel společně se všemi výtahy a otěžemi. 
Novinka 675 nahrazuje v současné modelové řadě model 630e, 
který dlouhodobě dominoval ve třídě jachet s délkami 60 až 70 stop 
počtem přes 60 doposud prodaných jachet. Oproti modelu 630e 
však nová 675 nabídne o 30% více 
prostoru v interiéru a mnoho no-
vých prvků. V těchto dnech do-
chází v loděnici k laminaci první-
ho trupu modelu 675. Po 25 letech 
je u Hanse využita celá výrobní 
hala pro výrobu jediné jachty. Prv-
ní jachta Hanse 675 bude hotová 
na konci tohoto léta. 

Revolver 44GT
Elegance, dynamika, funkčnost, bezpečnost a unikátnost. 
To jsou hlavní hodnoty italské loděnice Revolver, která 
se zaměřuje na výkonné sportovní motorové čluny. Svojí 
koncepcí a designem jsou patrně jediné na trhu. Mohlo by se 
zdát, že v tomto segmentu motorových člunů kromě výkonu 
již není kam pokračovat, ale ambice a vize značky Revolver 
jsou posouvány stále dopředu. Dokazuje to i vlajková loď 
této značky, nový model Revolver 44GT. Hlavní myšlenkou 
nového GT bylo přenesení ryze sportovních vlastností aut 
řady GT na moře. Výsledkem je unikátní šestimístné kupé, 
poskytující komfort, bezpečí a mimořádný výkon, společně 
s rozumnou hodnotou plavebního dojezdu. 
Loď pohání dvojice šestiválcových dieselových common 
rail motorů Cummins QSB o objemu 6,7 l, každý s výkonem 
550 koní. Točivý moment je přenášen náhonem Arneson 
ASD na výkonné šestilisté šrouby Mercury. Nejen díky 
optimálnímu vyladění výrazného V tvaru trupu, ale přede-
vším vhodnou kombinací stavebních materiálů s vysokou 
hustotou Corecellu se skelnými a karbonovými vlákny 
a infuzní laminací se podařilo docílit nízké hmotnosti. K té 
pomáhá i karbonová paluba a hardtop. Spotřeba 55 l/h 
na motor při cestovní rychlosti 40 kn je v této kategorii 
výkonných sportovních člunů velmi příznivá. Výkon je zde 
unikátně kombinován s komfortem, potřebným pro delší 
cesty. Kokpit nahrazuje kabina hardtopu, kterému domi-
nuje centrálně umístěné pracoviště kormidelníka, vybave-
né dvěma sedadly Recaro. Další čtyři cestující se usadí 
do stejných sedaček ve druhé řadě. Elektricky ovládaná 
skleněná střecha hardtopu, včetně postranních oken a vel-
kého zadního okna, dokáží za pět vteřin proměnit kupé té-
měř v kabriolet. Vlastnosti cestování v první třídě zde do-
plňuje klimatizace a zónové ovládání hifi systému pomocí 
iPadu a integrované dokovací stanici. V podpalubí je k dis-
pozici sezení až pro osm osob, které může být přeměněno 
na velké dvojlůžko. Ne-
chybí vybavený kuchyň-
ský kout, minibar a pro-
storná toaleta se stropní 
sprchou. Vše je elegantně 
osvětleno pásky LED diod 
s barvou, korespondující 
s vybranou barvou pota-
hů sedadel. Pro relaxaci 
při kotvení lze využít zad-
ní velké lůžko a hydraulic-
ky ovládanou zadní plat-
formu s automaticky 
vysouvacími schůdky.

Délka 13,09 m
Šířka 3,57 m
Ponor 0,85 m
Výtlak 8400 kg
Nádrž na palivo 1200 l
Nádrž na vodu 140 l
Motorizace 2x Cummins QSB 6.7 
 550 HP, Arneson Drives
Cestovní rychlost 40 kn  
 (dojezd 340 nm)
Maximální rychlost  52 kn  
 (dojezd 280 nm)
Kapacita max. 12 osob
Oblast plavby B
Cena nebyla uvedena
www.revolverboats.com

Délka 20,95 m
Šířka 5,90 m
Ponor 3,00 m/2,60 m
Výtlak 32 000 kg/33 000 kg
Balast 9300 kg/10 300 kg
Motor Volvo Penta D3 150 HP
Nádrž na palivo 1200 l
Nádrž na vodu 1000 l
Oblast plavby A
Design Judel/Vrolijk
Interiér Hanse Yacht Design
Hlavní plachta 138,20 m2

Samopřehazovací kosatka 99 m2

Gena 105% 115 m2

Genaker 286 m2

www.tpscentrum.cz
www.hanseyachts.com


