Lüks Deniz Oyuncakları
Denizciliğe ait teknoloji ilerledikçe, en mükemmel makineler ve lüks
tasarımlarıyla süper yatlar her gün daha da gelişiyor. Ancak artık deniz
üstünde değil, deniz altında da lüks oyuncaklar yerlerini alıyor.

Deep Flight Merlin Denizaltı Uçağı:
Graham Hawkes tarafından geliştirilen kanatlı denizaltı Deep Flight Merlin
suyun altında eğlenceli ve eşsiz bir deneyim yaşatıyor. İlk Deep Flight denizaltı
90’lı yılların sonunda Hawkes Ocean Technologies(HOT) tarafından görücüye çıkmıştı. HOT, beşinci nesil kanatlı denizaltı Merlin’i, risk sermayedarı ve
HP’nin sahibi Tom Perkins ve İngiliz yatırımcı, Virgin şirketler grubunun kurucusu Richard Branson’a sattı. Üç kişilik bu denizaltı, türünün ilk örneği ve tasarımı denizaltıdan çok bir uçağı andırıyor, bu yüzden de Deep Flight Merlin için
“sualtı uçağı” dememiz yanlış olmaz. 4,5 metre uzunluğunda, 2,6 metre genişliğinde, 1,2 metre yüksekliğindeki denizaltının ağırlığı 750 kg. Yapımında paslanmaz çelik, alüminyum ve polipropilen kullanılmış. Merlin, 36,5 metre derinlikte
5 knot hıza kadar “uçabiliyor”. Richard Branson, Necker Nymph adını verdiği bu
oyuncağını size iki şartla kiralıyor; ya lüks katamaranı Necker Belle ile bir haftalık mavi tura çıkacaksınız ya da Branson’un Necker Adası’nda misafir olacaksınız. Denizlerin perisinin haftalık ücreti 25 bin Dolar. Gezi süresince misafirler
deneyimli ve sertifikalı bir Necker Nymph pilotu tarafından eğitilecekler.
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Nautilus VAS Submarine:
Denizlerin derinliklerinde seyahat etme özgürlüğü sağlayan Nautilus VAS, hızları ve lüks tasarımlarıyla denizlerin üzerinde süzülen
süper yatların yerini özel ve lüks denizaltı tasarımlarının aldığının kanıtlarından biri. Amerika merkezli Nautilus Denizaltı ve Dalış Teknolojileri tarafından “askeri düzey”de yapımı tamamlanan, VAS özel denizaltıları, süper yat kullanıcılarına suyun altında konforlu bir seyahat
imkânı sunuyor. Nautilus VAS, içerisinde tuvalet, merdiven, mini bar,
dijital video ve müzik çalar bulunan; rahatça ayakta durabileceğiniz
bir oda sunan ilk denizaltı tasarımına sahip. 2 milyon Euro olan bu
oyuncak size hem seyahat, hem de sınırsız bir keşif olanağı sağlayacak;
sualtı dünyasını rahat ve konforlu denizaltıdan geniş ölçekli, sualtını
berrak gösteren mercekli camlardan izleyeceksiniz. 4 gün boyun-

Scubacraft:

ca, 5 yolcuyla, 6 knot hızla suyun altında yol alabilen Nautilus VAS
Submarine’in içinde bir de dalgıç istasyonu bulunuyor. Bu sayede yolcuların sualtında dalış kıyafetleriyle denizaltından çıkıp dolaşmaları
da mümkün hale geliyor.

Birinci sınıf endüstriyel tasarımı ve patentli teknolojisiyle Scubacraft SC3
ve SC6, kullanıcılarına yüksek hızıyla suların üzerinde eşsiz bir deneyim yaşatırken, derinlerde de kontrollü bir yolculuk imkanı sunuyor. Scubacraft sualtı
dünyasını her zamankinden daha çok erişilebilir kılmak için, iki farklı boyutta tasarlandı. SC3 üç yolcu kapasiteli ve 4,5 metre uzunluğunda, SC6 ise altı
kişilik ve 5,6 metre uzunluğa sahip. SC6, profesyonel dalgıçlar düşünülerek
tasarlanmış, aynı zamanda su altında macera turları için kullanılması da amaçlanmış. Scubacraft su yüzeyinde saatte 50 knot yol alırken, denizaltı olarak 30
metre derinlikte 90 dakikaya kadar 3 knot hıza çıkabiliyor.

Marion Hyper-Sub:
Marion ile tercih sizin; Marion Submarine Powerboat hem denizaltı, hem de powerboat olarak kullanılabilen
eşsiz modelinin üretimine nihayet başladı. Marion HyperSubmersible Powerboat, süper kahramanlara yakışır tasarımıyla, son model yatlarını denize indirenler için, pazarda
aynı lüks ve konforla suların derinliklerini keşfetme fırsatı
sunuyor. Adından da anlaşıldığı gibi powerboat-submarine hybrid, bugüne kadar dünyada denizler için yapılmış en
mükemmel tasarımlardan biri. Denizin üzerinde keyifli ve
konforlu bir gezintiden sonra suyun altına inip yeni keşifler
yapma imkanı sunuyor. Bu patentli tasarımın yapılması tam
31 yıl sürmüş. Yüzeyde maksimum 40 knot hıza sahip denizaltı, 76 metreye dalabiliyor. 880 beygir gücü toplam kapasitesinde 440 beygir gücünde çift dizel motor kullanılmış.
Haziran 2010 15
・

