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Columbus Yachts
 40متراً

األخضر الهجين المنضبط
الرياضي المريح الهادئ
قاطف الجوائز المتوالية..
سبقكم إلى موناكو.

The World of Yachts & Boats

The World of Yachts & Boats

2

ع ـ ــال ـ ــم الــــيــــخــــوت وال ـ ــم ـ ــراك ـ ــب

ع ـ ــال ـ ــم الــــيــــخــــوت وال ـ ــم ـ ــراك ـ ــب

3

DIVINE

DIVINE

وهذا

دليــل إضافــي جديد على ريادة  Columbus Yachtsفي التركيز على حماية
البيئة واالهتمام بمستقبلها.
إنــه اليخــت اآللــي  – Divineالنموذج الثاني في سلســلة 40M Sport

 Hybridالفائــزة بعــدة جوائز – الذي ســيتم عرضه فــي معرض موناكو (من
 28سبتمبر إلى  1أكتوبر) في .Quai des Etats-Unis
“ ”Sportتــدل علــى األداء العالــي لهذا الســوبر يخــت المجهز بمحركي
ديزل يوصالن سرعته إلى  20عقدة .مع إمكانية اإلبحار بسهولة واالقتصاد
في الوقود بسرعة  16عقدة.
ً
نظــرا لميزاتــه البيئيــة ،فهــو قادر على تأميــن تجربة جديدة
و “”Hybrid
ً
وعيا وعناية بالبيئة.
لإلبحار أكثر

ثالث طبقات تستضيف عشرة ضيوف في خمس غرف مع جناح للمالك
ومكتب على الطبقة الرئيسية .الطاقم من ثمانية أفراد.
هذا اليخت يحمل أحدث
األجهزة اإللكترونية
التي ترفع مستوى
السالمة على المتن.

مع الحوض .في حين أن  Hot Labتولت التصميم الداخلي.

احترامها التام
للبيئة (نظام

بمقدمته العمودية وخطوطه المستقاة من عالم السيارات ،فإن شكله

دفع كهربائي/

العالي .وهذا أمر غير عادي في يخت بهذا الحجم.
ّ
الطلــة الجانبيــة ،وتوفير مشــاهد ال
ولتخفيــض كتلــة بنيــة الهيــكل مــن

ديزل وأخشاب
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الهندســي يصنفــه ضمــن اليخــوت الرياضيــة رغــم حجمــه الكبيــر وارتفاعــه

حواجز أمامها من الصالون األساســي ،فقد وضع على جانبي الحافة العليا
ً
أيضا كشرفات قابلة للطي .ويكمل ذلك األبواب
لليخت ألواح زجاجية تعمل
ع ـ ــال ـ ــم الــــيــــخــــوت وال ـ ــم ـ ــراك ـ ــب

ً
مجددا
تؤكد

تحمل شهادة
)FSC
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التصميم الخارجي والهندســة البحرية قام بهما  Hydrotec srlبالتعاون

Columbus
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وكان التوجــه منــذ البدايــة نحــو اعتماد أســلوب
أنيــق بســيط منعــش ،مع إحــداث تأثيــر بصري ألي
ضيف يصعد إلى اليخت ألول مرة.
أما  Hot Labفقد ركز على التناسق بين األلوان
لتعزيز اإلضاءة.
الخطــوط «النظيفــة» الدقيقــة مــع التفاصيــل
العصريــة الراقيــة مكــررة في الداخــل حتى تعطي
ً
إحساسا باالنسجام.
أنــواع الرخــام مثــل  Breccia Sardaو Adria
 Venatoتتماشــى مــع الـــ  Eucalyptusوخشــب
الجوز األميركي .لمسة دفء ورفاهية تحدثها الجلود
الملونة الفاتحة والتفاصيل المعدنية والستانليس
ستيل المصقولة.
كما أن السجادات الصوفية الناعمة واألقمشة
الثمينة تكمل طابع األناقة لألقسام الداخلية.
عنــد مدخــل الطبقــة األساســية بــار ذو تصميم
متقــن .إلــى األمام هناك مســاحة لتنــاول الطعام
تتســع لعشــرة أشــخاص علــى مقاعــد مريحــة مــن
 Flexformتحيــط بطاولــة مصنوعــة بمواصفــات
خاصة.
في غرفة الجلوس صوفا وطاولة قهوة ومقعد
ً
أيضا تواجه شاشة تلفزيونية مثبتة
من Flexform
علــى لــوح ناعم مدمــج بالســقف .المســاحة تتميز
بنافذتيــن كبيرتيــن تؤمنان مشــاهد رائعــة للمحيط
وكذلك الضوء الطبيعي للصالون.

الزجاجيــة الكاملــة االرتفــاع التــي صممهــا الحوض

وفي الوقت نفســه تؤمن مســاحة واســعة للمتن

لتفتــح عــن طريــق االنــزالق أو الفصــاالت .وعندما

يمكن االستفادة منها بكل سهولة.

تفتــح األبواب وتنخفض الشــرفات يصبح الصالون
ً
ً
عائما بمشاهد ال نظير لها.
تيراسا
المســاحات الداخليــة جــرت دراســتها بطريقــة
تعطي األولوية لجناح المالك ،الذي يحتل مساحة ال
ً
حجما .وضمن الدراسة
توجد إال في اليخوت األكبر

المالــك الــذي يحتل كامل العــرض يغمرهما الضوء
الطبيعي.
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تــم التأكد من وجــود توازن ملحوظ بين المســاحات
التشــغيلية للضيــوف والطاقم ،مــع الحلول الذكية
ً
جناحا لكبار الضيوف يمكن تحويله إلى
التي ضمت

اســتخدام نافــذة واحــدة ،حلــت مــكان الفتحــات

أما الخطوط الخارجية فهي «هجومية» عصرية.
وهــي تخفــي بأناقــة األحجــام الداخليــة الواســعة،
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يصل إلى  2,3متر – وهذا أمر استثنائي في يخت
ً
متــرا – فــإن الصالــون األساســي وجناح
بطــول 40

وكذلــك األمــر فــي الطبقــة الســفلية ،فــإن

كابينتين لتأمين طلب المالك في المرونة.

ع ـ ــال ـ ــم الــــيــــخــــوت وال ـ ــم ـ ــراك ـ ــب

وبفضــل النوافذ الكبيرة وارتفاع الســقف الذي

الكالسيكية ،تضمن استمرار الضوء.
وقــد تولــى فريــق التصميــم لــدى Palumbo
بنفســه ،تصميــم األقســام الداخليــة بالتعاون مع
ً
واستنادا لذوق المالك.
Hot Lab
ع ـ ــال ـ ــم الــــيــــخــــوت وال ـ ــم ـ ــراك ـ ــب
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كان التوجه منذ البداية
نحو اعتماد أسلوب
أنيق بسيط منعش،
مع إحداث تأثير بصري
ألي ضيف يصعد إلى
اليخت ألول مرة.
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إلــى األمــام مطبــخ كامــل التجهيز إلــى الجانب
األيســر مــع لوبــي إلــى الجانــب األيمــن .وعلــى
الطبقة الرئيسية نجد كذلك الجناح الرئيسي المزود
بسرير كنغ سايز وسط الكابينة بين نافذتين كبيرتين

بكفــاءة فــي كل الظروف البحرية .وقد ســاعد على

توفران مناظر للجوار إضافة إلى الضوء الطبيعي.

ذلك التصميم الخاص لقنوات المراوح.
ً
ســابقا فإن اليخت مــزود بنظام دفع
وكمــا ذكرنا

ً
حميما .الحمام الرئيسي مزود بمغسلتين رخاميتين

جميلتين إلى الجانبين مع دوش جدرانه زجاجية.

هجين متطور ليؤمن له الطاقة التي يريدها بسرعة
تتراوح بين  3و  20عقدة.

ً
نظرا الســتخدام خليط
وبفضــل تخفيــض الوزن

تتــاءم مــع الضــوء الطبيعــي وألــوان البحــر .على

من االقتصاد في الوقود .وبســرعة  15عقدة فإن
ً
ليترا في الساعة
استهالك الوقود يصل إلى 215

مســتطيلة مــن  ،Flexformتعــزز جــو االســترخاء.
ً
وتماشــيا مــع احترامــه للبيئــة والحفــاظ عليهــا فــإن

للمحركين.
وإذا عدنــا إلــى نظام الدفع الهجين نرى أنه جرى

كل األخشــاب المســتخدمة على هــذا اليخت تحمل

تصميمــه ودراســته وصنعــه بالتعــاون الوثيــق مع

شــهادة )Forest Stewardship Council( FSC

الدائرة التقنية لـ  .Palumbo Shipyardوهو يمثل

التــي تثبــت قطعهــا بطريقــة رســمية واحترامهــا

الـــ  Hybrid Factorلهــذا اليخــت .إنــه نظــام يؤمن
ً
تماما مع فكرة
الدفــع الكهربائي/الديزل المنســجم

المستخدمة تمت معالجتها بطريقة خاصة (Special

أن هذا اليخت رياضي ســريع ،وفي الوقت نفســه

 .)Non-Toxic Water Painting Processوالنتيجة
ً
تمامــا مع الروح
النهائيــة تصميــم منســجم يتكامل

مريح وهادئ كيخت تقليدي مزاح بالكامل.

للـــ  ،Eco-Sustainabilityفــي حيــن أن الجلــود

The World of Yachts & Boats

هــذا النظــام يؤمــن المــزج بيــن المحــركات

الرياضية لليخت.
ً
مــن الناحيــة التقنيــة ،يعتبــر  Divineيختــا ذا

التــروس .وهــذا يوفر له اإلبحار بالطاقــة الكهربائية

بــدن نصف مزاح تــم التوصل إليه باســتخدام CFD

بســرعة قصــوى قدرهــا  8عقــد باســتخدام الطاقة

األساســية وموتوريــن كهربائييــن مرتبطيــن بعلبة

استخدمت في اليخت ألوان فاتحة كي تتالءم مع الضوء الطبيعي وألوان البحر.
ع ـ ــال ـ ــم الــــيــــخــــوت وال ـ ــم ـ ــراك ـ ــب
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وقــد اســتخدم فــي اليخــت ألــوان فاتحــة كــي

مــن المعــادن فقد تم التوصل إلى أعلى مســتوى

الطبقــة العلويــة صوفتــان كبيرتــان وطاولــة قهوة

10

.Light Alloy
وهــو  Hard Chined Hullممــا يتيــح له اإلبحار

األطــراف العليــا للكابينــة مــن ألــواح خشــبية.
ً
وكذلك األرضية والسقف .وهذا ما يخلق ً
دافئا
جوا

ع ـ ــال ـ ــم الــــيــــخــــوت وال ـ ــم ـ ــراك ـ ــب

 Softwareوبعــد إجراء تجــارب عديدة ،مع بنائه من
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تحســس بصــري ( )Visual Sensorتــم تركيبه فوق
كل  Prop Shaftيقــرأ الســرعة واالتجــاه وينقــل
المعلومات إلى نظام التحكم.
وعــاوة علــى كل مــا ســبق فــإن Columbus
 Yachtsتفتخر بأن اليخت  Divineإلى جانب شقيقه
اليخت اآللي  Eleonora IIIمصنف من قبل RINA
مــع إضافة عبارة ) Hybrid Propulsion (Yوكذلك
) .AUT CCS (Yواألخيــرة هــي بند جديد من RINA
يتعلــق بوجــود مســاحات للمعــدات ال يدخلها أحد،
دون االكتفــاء بوجــود غرفة للتحكم داخل مســاحات
المعدات واآلالت.
هذا وإضافة إلى فوز  Eleonora IIIبثالث جوائز
فــي معارض المراكب العــام  ،2013وكذلك الجوائز
التــي حصل عليها  ،Divineفإن Columbus Sport
 Hybrid 40Mهو بالتأكيد نموذج يجتذب الجوائز.
فلقــد حــاز  Divineبتوصيــة خاصــة علــى
هندسته البحرية في Showboats Design 2016
 .Awardsوكذلــك بجائــزة World Superyacht
( Awards 2016فئــة اليخــت اآللــي نصــف المزاح
ً
ً
مترا).
مترا حتى 40,9
بثالث طبقات من 30
وما يشد انتباه المحلفين إليه خالل المنافسات
في تلك الجوائز ،هو خطوطه العصرية ومســاحاته
الداخليــة المضيئــة الهادئــة وكفاءتــه كيخــت نصف
ً
متــرا مصنوع مــن األلمنيوم .هذا
مــزاح بطــول 40
إضافــة إلــى قدرته على مواجهــة مختلف الظروف
المساحات الداخلية جرت
دراستها بطريقة تعطي
األولوية لجناح المالك،
الذي يحتل مساحة ال
توجد إال في اليخوت
ً
حجما.
األكبر

التــي تولدها المولدات ،وفي الوقت نفســه ينتج
الطاقة عندما تكون المحركات تقوم بوظيفتها.
كمــا أن نظــام  I-Bridgeالمدمــج (مــن Team
 )Italiaتــم تطويــره مــن فكــرة تأمين محطــة تحكم

(VMA Plus) Vessel Manoeuvring Assistant

خاصــة بــكل قبطــان .وهــو يجعل مــن الممكن دمج

صنعته .Xenta Systems
التكنولوجيــا اإللكترونيــة تســتخدم المحــركات
الموجــودة والـــ  Transmissionsومحــرك المقدمة
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ً
عاما
مشــتركة لالســتعمال خاصة وســهلة التطوير

كي تتيح للقبطان أن يجري المناورات المطلوبة من

بعد عام .وإلى جانب ذلك ،وبعد أن درست الشركة

أي موقع كان على المتن.

مــا يســمى  Wheelhouse Ergonomicsفقــد
طــورت ً
ً
ً
خاصــا يلتزم بالخارج الرياضي
تصميميا
حال

الـــ  Joystick Commandsمــع الـــ Transmission

والداخل العصري.

والـــ  ،Throttle Controlsفــي حين أن هناك جهاز
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يتضمــن محطــات إضافية جانبية ،ألنــه نظام واحد
مدمــج مــع أنظمــة بــرج القيــادة .وهــو Wireless

تشــكيلة واســعة من األنظمة التــي تنتجها مصانع
ً
حــدودا
متعــددة ،كــي تحصــل علــى ســطح يشــكل

ع ـ ــال ـ ــم الــــيــــخــــوت وال ـ ــم ـ ــراك ـ ــب

هــذا مــع العلــم أن  The Sport Hybridال

هــذا وتتولى قطع  Xentaفي غرفة المحركات

ع ـ ــال ـ ــم الــــيــــخــــوت وال ـ ــم ـ ــراك ـ ــب
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DIVINE

DIVINE

• Sport Hybridتسجل المزيد من الجوائز في المعارض الدولية
• Divineيحمل شهادات )Hybrid Propulsion (Y) + AUT CCS (Y
ً
نظــرا
البحريــة واقتصــاده فــي اســتهالك الوقــود

تشــكيلتها الحاليــة تضــم أربــع مجموعات تصنع

الســتخدام طاقــة ديزل/كهربــاء .كل ذلك يضمن له

مــن الفــوالذ واأللمنيــوم Custom :و Explorer

الفوز بتلك الجوائز.

و  Classic Oceanicو .Sport Hybrid

ومــن ميزاتــه التــي أعجبــت المحلفيــن كذلــك،

وقد زودت مجموعة  Sport Hybridبنظام دفع

الحافــة العليا لليخت القابلــة للطي كي تتحول إلى

حديث هجين هو األول من نوعه في اليخوت اآللية

شرفات جانبية رائعة .ومن الداخل فإنها تعزز الرؤية

الفخمــة الــذي يحصــل علــى شــهادة Rina Class

بفضل الزجاج المستخدم .وهي موجودة بمواجهة

العــام  2014هيElectric( Hybrid Propulsion :

األبــواب الجــرارة (مــن األرض إلــى الســقف) كــي

.)Motor & Shaft Generator

تدمج الصالون بالخارج.

وكمــا ذكرنــا فإن العديد من يخوتها فازت بجوائز

ومــن المعلــوم أن  Columbus Yachtsهــي

دوليــة .وهــي تصنــع فــي منشــآتها الكائنــة فــي

إحــدى مــاركات  Palumbo Group S.P.Aالتي تنتج

نابولــي ،الحاصلــة علــى شــهادة  ISO 9001منــذ

تشكيلة من السوبر يخت فازت بعدة جوائز ،بمزجها

العــام  1998ثــم شــهادة  ISO 14000العــام 2005

أرقى الخبرات التقنية مع االمتياز اإليطالي.

والملتزمــة بمعاييــر  .OHSAS 18001وهــي صانع

تشــكيلتها الـ  Full Custom Orientedتســتند
ً
عاما في بناء اليخوت
إلى خبرات أكثر من خمســين

بحــري يحافظ على ســامة البيئة إلــى أقصى حد،
ويعمــل لديــه حرفيــون مهــرة فــي شــتى المراحل

بالتعاون مع مصممين دوليين.

واألقسام] .
الطول اإلجمالي  39,83متراً
طول خط المياه  38,45متراً (بالحمولة القصوى)
العرض  8,20أمتار
الغاطس بكل الحمولة  1,75متر
t 217

الوزن المزاح بكامل الحمولة
الوزن المزاح األساسي
سعة الوقود

t 201

 45000ليتر

سعة المياه  6400ليتر
سعة مياه الصرف الصحي

الف ليتر

سعة مياه الخدمة  4500ليتر
المحركان

)2xMTU 12V (2x1432kw @ 2450 rpm

2000 M94
2xReintjes WAF 542 APS Gear Box
الدفع الكهربائي 2x60kw
Main Genset

2x80 kw

1x80kw Harbour Genset
السرعة القصوى
السرعة العادية
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السرعة بالدفع الكهربائي  7,5عقد
مدى اإلبحار بسرعة  12عقدة  2000ميل
التصنيف

RINA C + Hull. Mach ych Compliance

)LY2 EFP Compliance LY2, Green Plus (Y
الموقع اإللكتروني www.palumbogroup.mc
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