Sun Odyssey
3,44 m

TEKNİK ÖZELLİKLER

Baston ile birlikte tam boy
Gövde Boyu
Su Hattı Boyu

13,28 m

12,40 m

15,42 m

A6 / B8 / C10 / D12

9,97 m / 32’8’’

Yakıt Kapasitesi

130 L / 34 US gal

3,44 m / 11’3’’

Deplasman boş halde uzun döküm
salma ile
Standart salma ile su çekimi

5340 kg / 11773 lbs

Standart salma ağırlığı

1580 kg / 3483 lbs

Kısa salma su çekimi
3,77 m

1532 kg / 3377 lbs

CE kategorisi

9,40 m / 30’10’’

En

4,15 m

Katlanır salma ağırlığı

10,69 m / 35’

10,34 m / 33’11’’

Tam Boy
10,34 m

1,98 m / 6’5’’

1,49 m / 4’10’’

Kısa salma ağırlığı

1860 kg / 4101 lbs

Katlanır salma su çekimi

1,26-2,54 m / 4’1’’-8’4’’

206 L / 54 US gal

Su Kapasitesi
Buzdolabı kapasitesi

100 L / 26 US gal

Pis su tankı kapasitesi

80 L / 21 US gal

Marc Lombard /
Jeanneau Design

Tasarımcı
Klasik Anayelken Horizontal kesim
yüksek kalite Dacron kumaş

30,70 m² /
330 Sq ft

Standart Genova %110 Horizontal kesim
yüksek kalite Dacron kumaş

24,60 m² /
265 Sq ft

9,40 m

A Y R I C A L I K L I EK İ P M A N D Ü Z E Y İ
Kokpit
DIŞ ALAN
• Özel yelken kumandası için ayrılmış alanı ile
Seyir Özellikleri
hemzemin kokpit
• Yüksek ölçekli arma
• Çift dümen
• Harken güverte donanımı
• Çok fonksiyonlu kokpit masası (opsiyon)
• Alüminyum klasik direk
• Deri kaplama dümenler
• Yarı balenli ana yelken ve UV korumalı
• Katlanır yüzme platformu, teleskopik yüzme merdiveni
sargılı cenova
ile (opsiyon)
• Sabit arma eksiz krom tel
• Dümen mahaline uzanan ıskotalar–German sheeting Güverte
• Çift pala
• Güverte heçleri
• Uzun akrilik güverte pencereleri
İnşa
• Gövde, el yatırması fiber, ISO jelkot yüzey,
• Kasara üzerinde krom tutamaklar
koruyucu bariyerli
• Koç boynuzları
• Deck Prisma Process® enjekte güverte, süreksiz
• Elektrikli ırgat (opsiyon)
balsa blok kalıpları– geleneksel güvertelere göre
İç Özellikler
%30 daha hafif
• Basamak bulunmayan hemzemin iç alan
Ahşap İşçiliği
• Deri kaplı tutamaklar
• Alpi tik veya Sedir
• Direkt ve endirekt LED aydınlatma
ahşap
• Geniş, çift kişilik yataklar
• UV dayanıklı cila
• Gövde ve tavanda döşeme
•Açık lamine farş tahtaları
• Kenar korkuluklarıyla seyir için güvenli geniş
• Sayısız masif ağaç kalıplar
saklama alanları

Mutfak
• Lamine mutfak tezgahı
• Krom lavabo
• Koruyucu tutamaklı iki gözlü ocak
• Buzdolabı 100L / 26 US Gal, soğuk havayı içeride
tutabilmek için yukarıdan kapaklı
• Buzluk bölümü
TEKNİK
Elektrik
• 12V elektrik paneli
• Battery Exide Dual Marine
• 125A alternatör ve şarj dağıtıcı /izalatör
• Aküleri daha iyi korumak için artı – eksi akü
sigorta otomatiği
Su Sistemleri
• “Heavy-duty” su pompası
• Krom musluklar
• Güverte bağlantısı, su boşaltım sistemi ile pis su tankı
Motor
• 21 HP Yanmar motor, şaftlı
• Sabit üç kanatlı pervane
• Ses izolasyonu 40 mm / 1 1/2”
kalınlığında

TR IM L E V E L V E P A K E T L E R
PREMIERE

PREFERENCE

Vasatta koçboynuzu





25 L Su ısıtıcısı 220 V





40 amp çoklu fazlı akü şarj cihazı





220V tesisatı, harita masası, salon ve kabinlerde prizleriyle





Salon tavanında dekoratif ahşap kaplama





Duş pompası





Lumboz ve heçlerde perde ve gölgelik





İlave 80Ah akü





Amortisörlü pupa palangası





Duş donanımı ve perpeks kapı (A versiyonu)





Duş bölmesinde ilave açılır lumboz (A versiyonu)





TRIM LEVEL

Sıcak soğuk kokpit duşu



Fusion RA70N bluetooth ile



Orta kısmında depo alanı, tutamak, bardaklığıyla kokpit masası



Salon ve kokpit hoparlörleri



PERFORMANS PAKETİ
• Dyneema ana yelken ve cenova mandarları
• Kokpitten ayarlanabilir cenova makaraları
• Spinnaker güverte donanımı
• Kokpitte halat çantaları

• Windex 15’’
• Halat kilitleriyle birlikte kasara üzerinde ilave vinç, Harken 35.2 ST
• İlave vinç kolu

EKİPMANLAR

YAPI
• Daha fazla stabilite ve hız için çeneli gövde
• Yelken ya da motorla daha hızlı bir seyir için
uzun su hattı boyu
• Halat ve yosunlardan daha az etkilenen Lşeklinde döküm demir salma
• Yüksek balast ağırlık oranı
• Krom şaftlarıyla birlikte dengelenmiş palalar
Yelken
Standart
• Horizontal kesim yüksek kalite Dacron kumaş
• Yarı balenli ana yelken 30.7 m²/330 Sq ft
• Sargılı Cenova 110%, UV korumasıyla
24.6m² / 265 Sq ft

Opsiyonlar
• Sunbrella® marka Lazy bag, entegre Lazyjack
ile birlikte
• %110’luk UV korumalı triradial kesim
Flex Lite Skin cenova 24.6 m²
• Otomatik tramola floku UV korumalı, triradial
kesim Flex Lite Skin 17.9 m² / 193 Sq ft
• Performans kesirli anayelken triradial kesim
Flex Lite Skin 34.1 m²/367 Sq ft
• Direk içi sarma horizontal kesim yüksek kalite
dacron kumaş 25.7²/277 Sq ft
• Code 0 triradial kesim mylar/aramid lamine
40.8m²/439 Sq ft, sonsuz halatlı sarma
sistemiyle

DİREK VE ARMA

YELKEN DONANIMI

Opsiyonlar
• Sargılı direk, çift gurcatalı, güverteye monte
• Makara ya da palanga sistemiyle ayarlanabilir
çift kıç istralya

Standart
• Dümen mahalinde kolay kullanım için
Cenova vinçleri 2 x Harken 35.2 self-tailing
• 1 x Harken vinç kolu bilyeli tutamağı ile
• Spinlock kilitler
•Kokpit girişinin ön tarafındaki mapalara
bağlı anayelken ıskotası, dümen mahali
vinçlerine kadar uzanır
• Cenova yönlendirme halkaları
Opsiyon
• Kasara Üzerinde Otomatik tramola için rulmanlı
yelken arabası
• Asimetrik spinnaker donanımı : mandar,
2 ıskota, güverteye doğru giden alt baskı
halatı, 3 makara, baston

Bu belge sözleşme değildir, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Kasım 2019’da güncellenmiştir.

Standart
• Alüminyum klasik direk, çift
gurcatalı, güverteye monte
• Cenova sarma sistemi, çift slot, ve iskele
kıçtaki vince kadar uzanan kapama halatı ile
birlikte
• Hareketli Arma polyester balançina, anayelken
mandarı, genova mandarı, anayelken ve
genova ıskotaları
• Sabit arma Ekli 1 x 19 paslanmaz çelikten tel
• Demirleme ışığı ve direkte 3 renkli LED
ışık, silyon feneri ve direğin ön kısmında
çalışan tek renkli

KOKPİT
Standart
• Kilitli kokpit ambarları: Havuzluk zemininde
2 büyük ambar ve gaz tüp dolabı
• 80x50x30 cm / 2’7’’x1’7’’x0’11’’
boyutlarında özel ayrılmış cansalı dolabı,
• Tik kokpit oturma alanı
• İki dümen mahalinde halat dolapları
• Her iki dümen mahalinde deri kaplı dümen
ve pusula
• Krom, katlanır kıç aynalık basamağına monte
yüzme merdiveni
• Seyir cihazlarına tahsis edilmiş alan dümen konsolu
üzerinde kolay ulaşılabilecek şekildedir.
• Motor kumanda kolu ve motor kontrol paneli
sancak tarafta, uyarı ışıkları ve kontağıyla

Opsiyonlar
• Elektrikli ırgat 1000W 10 mm zincir ve halat
birleşimi
• Duş alanında açılır lumboz(1)
• Bağlama ekipmanı, usturmaça ve bağlama
halatları
• Teleskopik baş platform, krom merdiven,
• Kıç pulpite monte dıştan takma motor
braketi
• Gövde koruma için ahşap yumru
• Borda giriş kapıları
• Demirleme ekipmanı 16 kg Delta çapa
10mm 28 m zincir ve 18 mm 40mt halat

AYDINLATMA

Opsiyonlar
• Açılabilir yüzme platformu, teleskopik
yüzme merdiveni ile
• Kokpit ambarı: iskele taraf oturma alanı altında
ambar
• Ahşap kokpit masası, tik kanatları dışında
standart masayla aynı işlevlere sahip,
• Sunbrella® Taupe kumaştan kokpit masası kılıfı
• Tik kokpit zemini
• Siyah, kompozit dümenler
• Sunbrella® Taupe dümen kılıfları
• Sunbrella® Taupe with
vinyl windscreen
• Sunbrella® Taupe Bimini, krom bağlantıları,
gizlenebilir saklama kılıf ile
• Kokpit minderleri Sunbrella® Sling Taupe,
sabitleme klipsleriyle

Standart
• Salon ve kabinlerde direkt ve endirekt LED
aydınlatma
• Kabinlerde okuma ışıkları
• Harita masasında ışık

GÜVERTE DONANIMI

Opsiyonlar
• Kasara üzerinde güneş paneli, şarj rölesi ile
• Aküler Lityum aküye yükseltilebilir

Standart
• Baş tarafta krom pulpit
• Kıç tarafta krom pulpit, şamandıra braketi ve acil durum
merdiveni
• Çift katlı krom vardavela
• Küpeşte
• 4 x Alüminyum koç boynuzu, baş ve kıç tarafta
• Kasara üzerinde krom tutamaklar
• Zincirlik
• Loça makarası tek krom sabitleyicisi ile
• Kasara boyunca açılır lumbozlara entegre edilmiş
sabit camlar
• Salonda (2) sabit lumbozlar
• Salonda açılır güverte heçleri ve lumbozlar (2)
• Sancak kıç kabinde açılır lumboz
• Kıç iskele depo alanında açılır heç (1) (versiyon A)
• Kıç iskele kabinde açılır heç (1) (versiyon B)
• Sancak kıç kabinde açılır lumboz (1)

ENGINE
Standart
• Motor Yanmar 3YM20 Sail-Drive 21 HP / 15.3KW
- Alternator 125A
• Ses izolasyonu: 40 mm köpük, ateşe dayanıklı film
• Yakıt/su separatörü
• Gömme susturucu, havalandırma ve krom egzoz
donanımı
• Krom pervane şaftı 25 mm çapında ve bakımsız
salamastra kutusu
• Sabit 3-kanatlı pervane
• GRP palalar
Opsiyonlar
• Tünel tipi baş manevra pervanesi 2
ilave aküsü ile
• Katlanır pervane, 3-kanatlı, Flex-o-Fold

ELEKTRİK
Standart
• Elektrik paneli, 12v şalterleri, 220v
şalterleri, 12v voltmetre
• 1 12v priz, her kabinde ve harita masasında
• Servis aküsü kapasitesi 1 x 80Ah / 12V
• Motor aküsü, 1 x 80 A/H 12V
• 12 v alternatörü: 125A
• Motor ve servis akü bankı için artı akü şalteri ve
genel şalter
• Şarj dağıtıcı ve izolatör

SU TESİSATI
Standart
TATLI SU
• Yarı sert hortum ile tüm tekneye basınçlı su
dağıtımı
• “Heavy-duty” su pompası ve akümülatör
tankı, sürekli su basıncı için
• Krom musluklar
• 25 litre sıcak su tankı, motor eşanjörüne ve
220v sistemine bağlı (Premiere paket)
GRİ VE PİS SU
• Marin tipi, geniş manüel pompalı tuvaletler
• 80 litre / 12 US Gal pis su tankı boşaltım
sistemi ve güverte montajı ile
SİNTİNE
• Havuzlukta manüel sintine pompası ve
şamandıralı elektrikli sintine pompası
GAZ
• Gaz Dedektörü

Bu belge sözleşme değildir, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Kasım 2019’da güncellenmiştir.

PLANLAR

İÇ ALAN
Ahşap
• Alpi Teak iç alan, lamine paneller ve mutfak, giriş ve
kaplamaların etrafında masif ahşap, ince UV korumalı cila
• Gövde ve tavanda döşeme
• Açık meşe lamine farş tahtaları
• Üstübeç koyu meşe farş tahtaları
Opsiyon
• Açık meşe ahşap seçeneği, masif Alpi meşe, UV
korumalı cila ile
Salon
• Salon, koltukları, minderleri ve altında saklama
alanlarıyla birlikte
• Sabit salon masası ve değiştirilebilir ayaklarıyla
• Oturma alanları arkasında saklama alanları
• Mutfak girişinde içki dolabı
• Giriş, menteşeli kapı, pleksi glas heç ve cilalı
basamaklarıyla

Versiyon B
1 baş kabin, 2 kıç kabin, 1 WC

Mutfak
• Sancakta L şeklinde mutfak
• Krom lavabo, musluk, saklama alanları ve
çekmeceler
• 2 gözlü ocak , koruyucu tutamakları ile
• Buzdolabı 100L / 26 US Gal 12v kompresörü ile

Konfor
• Yüksek yoğunluklu köpük minderler
• Premium döşek
Opsiyonlar
• Klima 220v 16 000 BTU, salonda oturma grubu
altına monte edilir. Salon ve kabinlerde
havalandırma çıkışları (sadece versiyon A)
• Mikrodalga 220v krom
• Kalorifer sistemi 1 ünite 5500 BTU Webasto® dizel,
kıç tarafa monte edilir, kıç kabin, salon ve
tuvaletlere havalandırma çıkışları
• Deniz suyu ayak pompası, mutfakta
• Lüks 2 gözlü ocak siyah, krom fırın/ızgara

Opsiyonlar
• Delüks salon masası, katlanır kanatları ve saklama
alanı ile
Baş master kabin
• Salon taburesi, harita masası altında olup iskele taraf • Çift kişilik yatak, yoğun köpük yatak minderiyle
koltuğun tek kişilik yatağa dönüşümünde kullanılabilir
2.03x1.70x0.36m/6’7’’x5’6’’x1’2’’
• Dolap, rafları ve askılığı ile
Harita masası
• Yan gövdede beyaz vinyl kaplama, yatay ahşap raf
• Katlanır harita masası, çalışma alanı slate-style
• Yatak altında depo alanı
taşlama ve laptop için saklama alanı
• Kolay erişimi için geniş ve katlanır kapı
• Tam donanımlı elektrik paneli, şalterleri,
• Okuma ışığı
voltmetre ve 12v prizi ile
• Endirek LED aydınlatma

Kıç Master kabin (versiyon
A)
• Çift kişilik yatak, yoğun köpük yatak minderiyle
2.00x 1.60m x1.38m/ 6’6’’ x 5’2’’x4’6’’
• Askı dolabı
• LED tavan ve endirekt ışıklar
• Yan gövdede beyaz vinyl kaplama, yatay ahşap raf
• Kıçta geniş tuvalet alanı, lavabo, askı, ayna, tuvalet
kağıdı yeri, lavabo üzerinde dolabı,
• ıslak kıyafetler için krom askı barı
• Duş alanından ve kokpitten erişimi olan yelken ambarı,

Opsiyon
• Yelken dolabında tek kişilik yatak
Çift kıç kabin versiyonu
(versiyon B)
• Çift kişilik yatak, yoğun köpük yatak minderiyle
(2.00x1.40x1.18m / 6’6’’x 4’7’’x3’10’’)
• Askı dolabı
• LED tavan ve endirekt ışıklar
• Yan gövdede beyaz vinyl kaplama, yatay ahşap raf ile
• Kıçta geniş tuvalet alanı, lavabo, askı, ayna, tuvalet
kağıdı yeri, lavabo üzerinde dolabı ile

TAVAN YÜK SEKL İĞİ

Baş kabin

1,92 m / 6’3’’

Salon

1,87 m / 6’1’’

Kıç Kabin(ler)

1,91 m / 6’3’’

Mutfak

1,90 m / 6’2’’

Giriş

1,88 m /6’2’’

Bu belge sözleşme değildir, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Temmuz 2019’da güncellenmiştir.

Versiyon A
1 baş kabin, 1 kıç kabin, 1 WC

