آفاق بحرية

Baglietto 46 Displacement Motor Yacht
يدشن في La Spezia
بعد إطالقها خالل موسم العام الماضي يختها الناجح Baglietto

وإل���ى جان���ب ال���ـ  Displacement Lineهناك كذل���ك يخوت آلية

 ،46دش���نت  Bagliettoمن حوض  La Speziaفي السابع من آذار/

أخرى تقع ضمن تصنيف  Planing Fast Motor Yachtsالتي تتمتع

م���ارس الماض���ي يخته���ا الجديد ال���ذي أطلقت علي���ه Baglietto 46

ً
مترا في
بخطوط هجومية .وس���يطلق أول نموذج منها بطول 43

.Displacement Motor Yacht

ش���هر تموز/يولي���و المقب���ل وهو س���يمثل  Bagliettoفي معارض

وج���رى ذل���ك في احتفال خاص حض���ره كل العاملين والحرفيين
والموظفين واإلداريين في الحوض.
وقد تولى التصميم الخارجي  ،Francesco Paszkowskiوكذلك
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المراكب الدولية المقبلة .ومن المتوقع أن يعقبه نموذج آخر بطول
ً
مت���را ف���ي نهاية العام الحالي .وس���ينضم إلى التش���كيلة في
46
ً
مترا.
وقت الحق نموذج بطول 36

الداخ���ل ولك���ن بالتنس���يق م���ع  .Margherita Caspriniفي حين أن

وع�ل�اوة على هاتين التش���كيلتين ف���ي اإلنتاج اللتي���ن تعتبران

الهندس���ة البحرية تولته���ا الدائرة التقنية ف���ي  .Bagliettoأما إدارة

أس���اس عمل الحوض ،هناك تش���كيلة إنت���اج ثالثة هي  MVوالتي

المشروع فقد قام بها  Yerin Hobsonمن شركة Arrow Services

ً
حاليا .MV19
ُيصنع منها في الحوض

في موناكو.

• وتج���در اإلش���ارة إل���ى أن حوض  Bagliettoمخت���ص بصنع يخوت

ه���ذا اليخ���ت األني���ق الق���وي يتمتع بب���دن رمادي وبني���ة فوقية

ً
مترا،
آلي���ة م���ن األلمنيوم ( )Semi Planing + Planingبين  35و 50

ً
قريبا .وهو يؤكد نجاح
بيضاء وس���يجري تس���ليمه لمالكه األوروبي

إضافة إلى س���وبر يخت ( )Displacementمن األلمنيوم والفوالذ

الخط المزاح الذي أعلن عنه الحوض العام الماضي ،والذي ال يضم

ً
مت���را ،ويمت���د الح���وض على مس���احة  35أل���ف متر مربع
ف���وق 40

ً
(حاليا
إع���ادة تصميم هذا النموذج فحس���ب ،بل كذل���ك 55m, 43m

بمواجه���ة  La Speziaو  Poets Gulfالمنطق���ة االس���تراتيجية إلبحار

قيد البناء) ،وحتى  58mو .62m

السوبر يخت في المتوسط.

وكل ه���ذه التش���كيلة م���ن اليخ���وت المصنوع���ة م���ن الف���والذ

ً
مشروعا لتجديد منشآته اإلنتاجية.
كما أنه بدأ

واأللمني���وم تتمت���ع بالمواصف���ات الراقي���ة نفس���ها ف���ي الش���كل
والديكور والتقنية والكفاءة.
ع�����ال�����م ال����ي����خ����وت وال�����م�����راك�����ب

www.baglietto.com

