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 Permare أطلقـت  الماضـي  آب/أغسـطس  فـي 
 Amer 94 اإليطالية المشهورة، يختها الجديد المميز
الـذي صنـع ردًا علـى تحدي تنفيذ مشـروع سـوبر يخـت قادر على 
القيـام باإلبحـار فـي إيطاليـا بسـرعة يخـت مـزاح مـن دون التـزود 

بالوقود.
هذا اليخت الذي أطلق عليه Superleggera نال في أيلول/

سـبتمبر الماضـي، شـهادة Rina Green Plus خـال معـرض 
جنوى الدولي للمراكب واليخوت، وهي أرفع شهادة بيئية.

وقـد سـجل حينهـا أعلى نقاط )147 نقطة( لـم يحصل عليها 
مـن قبـل أي يخـت مـن صنفـه. ونسـارع هنـا للقـول أن حـوض 
Amer Yachts Permare، بالتعـاون مـع Volvo Penta، قاما – 
ألول مـرة فـي سـوبر يخت لاسـتجمام – بتركيب نظـام محركات 
ثـوري عمـاده IPS 1350 2، وهـذا مـا خفـض الضجيج واسـتهاك 

الوقود وعزز مستوى الراحة.
وقد أكدت ذلك شهادة جمعية التصنيف الدولية المرموقة 
Rina التـي اسـتلمها اليخـت بعـد تحـدي الــ 100 ميـل بحـري بيـن 
مفتـش  أثبـت  الرحلـة  هـذه  فـي   .Sanremo و   Viareggio
Rina المهنـدس Francesca Burroni أن اليخـت اقتصـد فـي 

استهاك الوقود في السرعات األربع المختلفة.
وبذلـك فـإن Amer Yachts فـي يختها الــ 94 وفي النماذج 
السـابقة أيضـًا، حققـت أرقامـًا قياسـية في كتـاب غينيس للعام 
الرابع على التوالي، بناء لتركيب الـ IPS في قطاع السوبر يخت.
هـذه الشـهادة الخضـراء روجـت لها الشـركة إعانيـًا كي تؤكد 

التزامها بفلسفتها الثابتة في حماية البيئة.
في المتون الخارجية اختارت الشـركة الفلين نظرًا لخفة وزنه 
وعزله الممتاز فهو مانع لتسـرب المياه 100 بالمئة وال يتعرض 
لاهتـراء ويتميـز بخصائـص ميكانيكية مقاومة عالية المسـتوى. 
كمـا أنـه ال يحتـاج لصيانـة سـنوية ويعطـي إحساسـًا رائعـًا عنـد 
السـير عليـه مـن دون حـذاء، هـذا إضافـة إلـى خواصـه الممتـازة 

في العزل الحراري والصوتي.
وال ننسـى أن نذكـر هنـا أن األقمشـة الخارجيـة المسـتخدمة 

.Sunbrella قابلة إلعادة التدوير وقد تم الحصول عليها من
 3D علـى بـرج القيـادة نجـد مفروشـات خفيفـة إضافـة إلـى
Printed Cockpit in ABS and PET. وهـذه عناصـر مبتكـرة لـم 

نرها من قبل على متن أي سوبر يخت.
وتجـدر اإلشـارة إلـى أن كل مـا علـى اليخـت جـرى اختيـاره بناء 

.Sanremo راسيًا في Amer 94 :أعاله
 يمين: شهادة Rina البيئية الرفيعة لهذا اليخت الفريد 

.)Green Plus Platinum(
 يسار: شهادة Rina التي أكدت تخفيض استهالك الوقود 

وكذلك مستوى الضجيج.

جهود الشركتين أثمرت تخفيض الوزن 

بحوالي 20 طنًا أي ما يعادل وزن أربعة فيلة
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لهدف معين مثل خفة الوزن، العزل المتطور، الطاقة المساندة 
)بطاريات Lithium والمولدات الكهربائية المتطورة( .. إلخ.

وتقول الشركة إن الوزن الذي تم تخفيضه في سائر األنحاء 
يعادل وزن أربعة فيلة أي حوالي 20 طنًا!

أمـا My Green Pages فهـو برنامـج كومبيوتـري خـاص جـرى 
تطويره لهذا اليخت بالذات، بهدف الحفاظ على البيئة، ومساعدة 
الطاقم على معالجة المياه المبتذلة، إضافة إلى وجود مؤشرين 
اإلبحـار، وكذلـك  خـال  الكربـون  أوكسـيد  ثانـي  انبعاثـات  علـى 

 .Pelagos Sanctuary السرعة في منطقة محمية مثل
 Tethys مـع  بالتعـاون  إليـه  التوصـل  تـم  البرنامـج  هـذا 
الحيتـان  متابعـة  نحـو  موجـه  وهـو   .Research Institute
 Cetacei والدالفيـن، ودعـم العلماء فـي أبحاثهم وكذلك لحملة
.)Waste Water Facilities( W.W.F وأيضًا Fai Attenzione

وهكـذا نـرى أن هذا اليخت مصنوع بناء لخلفية بيئية واضحة 
تخولـه الحصـول علـى شـهادة Green Plus Rina التـي تؤكـد 

رعايته للبيئة.
هـذا وقـد أصـدرت Volvo Penta بيانـًا خاصـًا ألحقته بجدول 
دقيـق، حـول تجربـة اإلبحـار المذكـورة التـي زادت علـى 100 ميل 

.Sanremo و Viareggio بين ،IPS لهذا اليخت المميز المزود بـ
وقالـت إنهـا مـع Amer Yachts تعاونتا للتأكيد على أن دمج 
نظام دفع متطور مع تصميم مبتكر لليخت يمكنه أن يثمر سوبر 

يخت يخفض استهاك الوقود بصورة استثنائية.
السـاحل  علـى  جـرت  التـي  التجربـة  هـذه  أن  البيـان  وذكـر 
الشمالي الغربي إليطاليا أكدت أن Amer 94 خفض استهاك 
الوقـود بنسـبة 45 بالمئـة مقارنـة بـأي يخـت مـزود بنظـام دفـع 

.)Inboard Shaft Installation( تقليدي
»عنـد   :Amer Yachts مالكـة   Barbara Amerio تقـول 
يتسـم  يختـًا  نخلـق  أن  أردنـا  الجديـد،   Amer 94 تصميمنـا 
باالستدامة من جوانب عدة. لقد بدأنا عملية التصميم بالتعاون 
مع Volvo Penta وشـركات أخرى منذ عام. وخال هذه األشـهر 
حولنا األحام إلى حقيقة وأثبتنا أنه من الممكن بناء سوبر يخت 

يتصف باالستدامة، بتكنولوجيا العصر الحالي«.
وتضيـف: »وقـد جـاء تحـدي قطـع المئة ميـل، لتجربـة اليخت 
علـى أرض الواقـع ووسـط الظروف الحقيقية وأكـدت النتائج أنه 
مـن الممكـن بناء سـوبر يخت على مسـتوى عال من االسـتدامة 

في البحر«.
فقـد أبحـر اليخـت بسـرعات تتـراوح بيـن 9,13 عقـدة و 19,1 
عقدة و 23,5 عقدة و 26 عقدة، في بحر هادئ، مع التيار وعكسه.

وخـال هـذه السـرعات المتفاوتـة أكـدت البيانـات المسـجلة 
أنـه جـرى تخفيـض الوقـود بنسـبة 45 بالمئـة مقارنـة باألنظمـة 
ثانـي  غـازات  انخفـاض  إلـى  إضافـة  هـذا  التقليديـة،  العاديـة 

أوكسيد الكربون وأوكسيد النيتروجين.
وأشـار البيان إلى أن حوالي نصف العشـرين طنًا التي جرى 
 Volvo تخفيضهـا مـن وزن اليخـت، جاء بفضل اسـتخدام وحـدات
Penta D13-IPS 1350 Units. فهـي تتطلـب حمـل وقـود أقـل 
علـى المتـن مقارنـة بالمحـركات الداخليـة العاديـة، إضافـة إلـى 

محرك IPS وعلبة تروس ومقود وعادم ... كلها أخف وزنًا.
أمـا العشـرة أطنـان األخـرى مـن الـوزن المخفـض فقـد تـم 
الحصول عليها من استخدام Amer Yachts مواد خفيفة الوزن. 
ومـن ذلـك الفليـن بـداًل مـن التيـك علـى الطبقـات، والمولـدات 
المتعـددة، الــ Phases، وحافظات التوازن Stabilizer Fins بداًل 

.Gyro من الـ
 European( Volvo Penta نائب رئيس Nicola Pomi وعلق
 Amer Yachts قائًا: »بعاقتنا الطويلة مع )Marine Division
فقـد اكتشـفنا فرصـًا جديدة لاسـتدامة فـي عالم اليخـوت. وقد 
حقق هذا اليخت الفريد مستويات جديدة من األداء. وجاء تخفيض 

الضجيج على المتن كي يرفع مستوى الراحة أيضًا«.
www.ameryachts.com
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