
D28 CENTER CONSOLE TEKNİK SPESİFİKASYONLARI

      D28CC 

GENEL ÖLÇÜLER

Tekne Boy 8,25 m
Gövde Boy 7,50 m
En 2,60 m
Draft - gövde 0,45 m
Hafif deplasman (motorsuz) 1780 kg
Yakıt Kapasitesi 340 L
Temiz Su Kapasitesi 80 L
Min. Motor Kapasitesi 300 HP
Maks. Motor Kapasitesi 425 HP
Maks. Sürat 50+ Knots
Maks. Kişi Sayısı 6 / 8
Tasarım Kategorisi CE Kat. B / C
Tasarım Klan Studio
 &
 Dromeas Design Studio



      D28CC 

ÜRETİM
GÖVDE (STANDART)
- Beyaz jelkot gövde
- Vinylester ara kat
- Vakum infüzyon ile üretilmiş sandviç epoxyglass gövde
- PVC köpük ile hafifletilmiş gövde ve
- Vakum infüzyon ile üretilmiş köpükle güçlendirilmiş
  sandviç epoxyglass yapısal elemanlar ve perdeler
- Vacuum infused epoxyglass foam cored bulkheads
- Karbon fiber destekli kapalı-hücre PU ile şekillendirilmiş
    yapısal elemanlar
- Ahşap ve polyester içermeyen yapısal kompozit gövde
  imalatı

GÜVERTE (STANDART)
- Beyaz jelkot güverte
- Kaymaz güverte
- Vinylester ara kat
- Vakum infüzyon ile üretilmiş sandviç epoxyglass güverte
- PVC köpük ile hafifletilmiş güverte
- Karbon fiber destekli kapalı-hücre PU ile şekillendirilmiş
    yapısal elemanlar
- Ahşap ve polyester içermeyen yapısal kompozit güverte
    imalatı

GÜVERTE DONANIMLARI (STANDART)
Kauçuk ağır hizmet 'rubrail'
Kaymaz güverte
Kendinden tahliyeli ırgat dolabı
2 adet paslanmaz çelik koç boynuzu - baş
2 adet paslanmaz çelik koç boynuzu - borda
2 adet paslanmaz çelik koç boynuzu - kıç
Kendinden tahliyeli güverte ve dolaplar
Paslanmaz çelik baş makara
Paslanmaz çelik baş tutamaklar
Yüzme platformu
Katlanır yüzme merdiveni

KOKPİT VE GÜVERTE EKİPMANLARI (STANDART)

KONSOL (STANDART)
Entegre performans konsolu
Gösterge ve motor kontrolleri ve navigasyon alanı
Elektrik enstrüman anahtarları
Kaptan ve ko-pilot koltukları
Pusula
Korna
Tank göstergeleri
Bardaklıklar
Konsol tutamakları

TUVALET (STANDART)
Koridordan giriş
Lavabo
Duş
Ayna
Saklama alanları
Tavan LED aydınlatmalar

MEKANİK EKİPMANLAR (STANDART)
Hidrolik dümen sistemi
Paslanmaz yakıt tankları ve güverte dolumları
Manuel ve elektrikli sintine pompaları
Tatlı su sistemi, 80 Litre tank ve dolum ile

ELEKTRİK SİSTEMLERİ VE AYDINLATMALAR (STANDART)

EKSTRA İLAVE EDİLEN AKSESUARLAR

Start aküsü, motor ile
Servis akü, 1 x 120 Ah
Elektrik sistemleri kontrol paneli
Navigasyon lambaları
12 V prizleri

EKİPMAN BİLGİLERİ

T-Top, siyah - LED aydınlatma ile
Kokpit kıç katlanır oturma grubu
Katlanır yan oturma grupları
Kokpit altında saklama alanları
Baş güverte oturma minderleri

• Buzdolabı
• Elektrikli ırgat ve kumanda
• Kokpit duşu
• Sahil bağlantısı 220V ve Redresör (25A)
• Ayarlanabilir tik kokpit masası
• Kokpit sökülebilir tente (direkleriyle)
• Baş güverte güneşlenme minderleri
• Sökülebilir halı seti - salon ve kabinler
• Çift kişilik yatağa dönüşen yükseklik ayarlı yemek masası ve
     salon perdeleri
• Elektrikli tuvalet sistemi - deniz suyu ile
• Kokpit LED yerden aydınlatma
• Navigasyon Paketi 1 - GARMIN GPSMAP 922 - 9'' MFD Chartplotter,
     Transducer, Navionics Harita Paketi, VHF 110i
• Fusion Marine Stereo ses sistemi, Kontrol ünitesi ve 2 hoparlör

WETBAR (STANDART)
Paslanmaz çelik lavabo ve musluk
Çekmeceler
Çöp tenekesi 
Saklama alanları



D33 HARDTOP TEKNİK SPESİFİKASYONLARI

D33  HT 

GENEL ÖLÇÜLER 

Tam Boy 9,80 m
Gövde Boyu 8,98 m
En 3,08 m
Draft - Gövde 0,55 m
Hafif Deplasman (motorsuz) 4450 kg
Yakıt Kapasitesi 550 L
Temiz Su Kapasitesi 120 L
Min. Motor Kapasitesi 425 HP
Maks. Motor Kapasitesi 850 HP
Maks. Sürat 52+ Knots
Kabin Sayısı 1 / 2
Yatak Sayısı 2 / 4 / 6
Maks Kişi Sayısı 8 / 10
Tasarım Kategorisi CE Kat. B / C
Tasarım Klan Studio
 &
 Dromeas Design Studio



D33  HT 

ÜRETİM
GÖVDE (STANDART) 
- Beyaz jelkot gövde
- Vinylester ara kat
- Vakum infüzyon ile üretilmiş sandviç epoxyglass gövde
- PVC köpük ile hafifletilmiş gövde ve
- Vakum infüzyon ile üretilmiş köpükle güçlendirilmiş sandviç
     epoxyglass yapısal elemanlar ve perdeler
- Karbon fiber destekli kapalı-hücre PU ile şekillendirilmiş
     yapısal elemanlar
- Ahşap ve polyester içermeyen yapısal kompozit gövde imalatı

GÜVERTE (STANDART)
- Beyaz jelkot güverte
- Kaymaz güverte
- Vinylester ara kat
- Vakum infüzyon ile üretilmiş sandviç epoxyglass güverte
- PVC köpük ile hafifletilmiş güverte
- Karbon fiber destekli kapalı-hücre PU ile şekillendirilmiş
     yapısal elemanlar
- Ahşap ve polyester içermeyen yapısal kompozit
     güverte imalatı

GÜVERTE DONANIMLARI (STANDART)
Kauçuk ağır hizmet 'rubrail'
Kaymaz güverte
Kendinden tahliyeli ırgat dolabı
2 adet paslanmaz çelik koç boynuzu - baş
2 adet paslanmaz çelik koç boynuzu - borda
2 adet paslanmaz çelik koç boynuzu - kıç
Kendinden tahliyeli güverte ve dolaplar
Paslanmaz çelik baş makara
Paslanmaz çelik baş tutamaklar
Paslanmaz çelik vardavelalar
Paslanmaz çelik hardtop tutamakları
Yüzme platformu
Katlanır yüzme merdiveni

KOKPİT VE GÜVERTE EKİPMANLARI (STANDART)

MUTFAK (STANDART)
Paslanmaz çelik lavabo ve musluk
Koryen mutfak tezgahı
Buzdolabı
Çatal bıçak çekmecesi
Dolaplar ve saklama alanları
Çekmeceler ve mutfak ekipmanları saklama alanları
Çöp tenekesi
Saklama alanları
Şişe dolabı

BAŞ KAMARA (STANDART)
Gövde camları ve açılır lumbozlar
Açılır güverte hatch'i
İlave açılır güverte hatch'i
Çift kişilik yatak
Yatağın altında depolama alanları
Yatak altından gövdeye ulaşım
Depolama düzenleyicileri
Okuma lambaları
Askı dolapları
Koltuk ve depolama alanı
Ayna
USB girişleri

İKİNCİ KABİN (Opsiyonel)
İkiz yatak
Askılı dolap
Ayna
USB girişleri

DEPOLAMA ALANLARI (STANDART)
Teknik alana ulaşım
Zemin altında saklama alanları
Opsiyonel yatak

ELEKTRİK SİSTEMLERİ VE AYDINLATMALAR (STANDART)

EKSTRA İLAVE EDİLEN AKSESUARLAR

Start aküleri
Servis aküleri
Elektrik sistemleri kontrol paneli
Navigasyon lambaları
Silecekler
Ön cam yıkama
12 V prizleri
LED iç mekan aydınlatmaları
LED iç mekan endirekt aydınlatma

TUVALET (STANDART)
Koridordan giriş
Gövde camı ve açılır lumboz
Açılır lumboz
Duş
Elektrikli tuvalet sistemi (80 Lt pis su tankı)
Lavabo
Ayna
Dolaplar ve çekmeceler

MEKANİK EKİPMANLAR (STANDART)
Hidrolik dümen sistemi
Paslanmaz yakıt tankları ve güverte dolumları
Manuel ve elektrikli sintine pompaları
Gri su güverte emiş (wc sistemi ile)
Tatlı su sistemi

EKİPMAN BİLGİLERİ

Kokpit kıç katlanır oturma grubu
Katlanır yan oturma grupları
Kokpit altında saklama alanları
Kokpit oturmaların altında saklama alanları

• Elektrikli ırgat ve kumanda
• Kokpit duşu
• Sahil bağlantısı 220V ve Redresör (25A)
• Ayarlanabilir tik kokpit masası
• Kokpit sökülebilir tente (direkleriyle)
• Baş güverte güneşlenme minderleri
• Sökülebilir halı seti - salon ve kabinler
• Çift kişilik yatağa dönüşen yükseklik ayarlı yemek masası ve
     salon perdeleri
• Gazlı ikili ocak
• Mikrodalga - 220V (invertör veya sahil bağlantısı gerektirir)
• Elektrikli tuvalet sistemi - deniz suyu ile
• Kokpit LED yerden aydınlatma
• Navigasyon Paketi 1 - GARMIN GPSMAP 922 - 9'' MFD Chartplotter,
     Transducer, Navionics Harita Paketi, VHF 110i
• Fusion Marine Stereo ses sistemi, Kontrol ünitesi ve 2 hoparlör

İÇ MEKANLAR (STANDART)
1 Kabin + 1 Tuvalet yerleşim

SALON (STANDART)
Kayar cam giriş kapısı - 3 parça
Açılır cam tavan - manuel
Tavan LED aydınlatmalar
İskelede yemek masası ve oturma grubu
Salon kayar açılır yan cam - iskele
Salon kayar açılır yan cam - sancak
Salon perdeleri

KONSOL (STANDART)
Entegre performans konsolu
Gösterge ve motor kontrolleri ve navigasyon alanı
Elektrik enstrüman anahtarları
Kaptan 'bolster' koltuğu ve saklama alanı
Pusula
Korna
Tank göstergeleri
Bardaklıklar
Konsol tutamakları



D38 CENTER CONSOLE TEKNİK SPESİFİKASYONLARI

D38  CC 

GENEL ÖLÇÜLER 

Tam Boy 11,75 m
Gövde Boyu 10,55 m
En 3,60 m
Draft 0,95 m
Hafif Deplasman (motorlar hariç) 5240 kg
Yakıt Kapasitesi 850 L
Temiz Su Kapasitesi 135 L
Min. Motor Kapasitesi 900 HP
Maks. Motor Kapasitesi 1350 HP
Maks. Sürat 50+ Knots
Kabin Sayısı 1 / 2
Yatak Sayısı 2 / 4
Maks. Kişi Sayısı 10 / 12
Tasarım Kategorisi CE Kat. B / C
Tasarım Klan Studio
 &
 Dromeas Design Studio



D38  CC 

ÜRETİM
GÖVDE (STANDART) 
- Beyaz jelkot gövde
- Vinylester ara kat
- Vakum infüzyon ile üretilmiş sandviç epoxyglass gövde
- PVC köpük ile hafifletilmiş gövde ve
- Vakum infüzyon ile üretilmiş köpükle güçlendirilmiş sandviç
     epoxyglass yapısal elemanlar ve perdeler
- Karbon fiber destekli kapalı-hücre PU ile şekillendirilmiş
     yapısal elemanlar
- Ahşap ve polyester içermeyen yapısal kompozit
     gövde imalatı

GÜVERTE (STANDART)
- Beyaz jelkot güverte
- Kaymaz güverte
- Vinylester ara kat
- Vakum infüzyon ile üretilmiş sandviç epoxyglass güverte
- PVC köpük ile hafifletilmiş güverte
- Karbon fiber destekli kapalı-hücre PU ile şekillendirilmiş
     yapısal elemanlar
- Ahşap ve polyester içermeyen yapısal kompozit
     güverte imalatı

GÜVERTE DONANIMLARI (STANDART)
Kauçuk ağır hizmet 'rubrail'
Kaymaz güverte
Kendinden tahliyeli ırgat dolabı
2 adet paslanmaz çelik koç boynuzu - baş
2 adet paslanmaz çelik koç boynuzu - borda
2 adet paslanmaz çelik koç boynuzu - kıç
Kendinden tahliyeli güverte ve dolaplar
Paslanmaz çelik baş makara
Elektrikli ırgat ve kumanda
Paslanmaz çelik baş tutamaklar
Yüzme platformu
Katlanır yüzme merdiveni
Can salı saklama alanı

KOKPİT VE GÜVERTE EKİPMANLARI (STANDART)

BAŞ KAMARA (STANDART)
Gövde camları ve açılır lumbozlar
Açılır güverte hatch'i
Çift kişilik yatak
Yatağın altında depolama alanları
Yatak altından gövdeye ulaşım
Depolama düzenleyicileri
Okuma lambaları
Askı dolapları
Koltuk ve depolama alanı
Ayna
USB girişleri

İKİNCİ KABİN (Opsiyonel)
İkiz yatak
Askılı dolap
Ayna
USB girişleri
Oturma ve depolama alanları

TUVALET (STANDART)
Koridordan giriş
Gövde camı ve açılır lumboz
Açılır lumboz
Duş
Elektrikli tuvalet sistemi - 80 Lt pis su tankı
Lavabo
Ayna
Dolaplar ve çekmeceler

DEPOLAMA ALANLARI (STANDART)
Teknik alana ulaşım
Zemin altında saklama alanları
Opsiyonel yatak

ELEKTRİK SİSTEMLERİ VE AYDINLATMALAR (STANDART)

EKSTRA İLAVE EDİLEN AKSESUARLAR

Start aküleri
Servis aküleri
Elektrik sistemleri kontrol paneli
Navigasyon lambaları
Silecekler
Ön cam yıkama
Sahil bağlantısı 220V ve Redresör (25A)
12 V prizleri
LED iç mekan endirekt aydınlatma

MEKANİK EKİPMANLAR (STANDART)
Volvo Penta yol bilgisayarı
Hidrolik dümen sistemi
Paslanmaz yakıt tankları ve güverte dolumları
Manuel ve elektrikli sintine pompaları
Gri su güverte emiş (wc sistemi ile)
Makine dairesi doğal havalandırma
Makine dairesi havalandırma pompaları (sadece içten takma
   makineler ve jeneratör sistemleri ile)
Otomatik yangın söndürme sistemi (sadece içten takma
   makineler ve jeneratör sistemleri ile)
Tatlı su sistemi
Su ısıtıcı

EKİPMAN BİLGİLERİ

T-Top, siyah - LED aydınlatma ile
Kokpit karşılıklı oturma ve masa, güneşlenme alanına dönüşebilen
Kokpit altında saklama alanları
Kokpit oturmaların altında saklama alanları
Ayarlanabilir tik kokpit masası
Kokpit duşu (sıcak ve soğuk su)
Baş güverte oturma minderleri

• Kokpit sökülebilir tente (direkleriyle)
• Sökülebilir halı seti - salon ve kabinler
• Mikrodalga - 220V (invertör veya sahil bağlantısı gerektirir)
• Elektrikli tuvalet sistemi - deniz suyu ile
• Kokpit LED yerden aydınlatma
• Fusion Marine Stereo ses sistemi, Kontrol ünitesi ve 4 hoparlör
• Navigation Paketi 3 - GARMIN GPSMAP 1222 - 12'' MFD Chartplotter,
     Transducer, Navionics Harita Paketi, VHF 210i

WETBAR (STANDART)
Paslanmaz çelik lavabo ve musluk
Çekmeceler
Çöp tenekesi
Saklama alanları
Buzdolabı

İÇ MEKANLAR (STANDART)
1 Kabin + 1 Tuvalet + 1 Depolama alanı yerleşim

SALON (STANDART)
Kayar açılır kapı
Tavan LED aydınlatmalar

KONSOL (STANDART)
Entegre performans konsolu
Gösterge ve motor kontrolleri ve navigasyon alanı
Elektrik enstrüman anahtarları
Kaptan ve ko-pilot koltukları
Pusula
Korna
Tank göstergeleri
Bardaklıklar
Konsol tutamakları


