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YAPI

GÖVDE: GRP kalıp içine balsa coring ile tek
seferlik işlemle infüze edilmiş gövde ve yapı.
GÜVERTE : Köpük sandviç (katlı) infüzyonlu
güverte.
İÇ MEKAN : Girişte ve iç duvarlarda köpük sandviç
infüzyon.
KOKPIT / KIÇ AYNALIK
• Merkezi trim desteği,
 Koruyucu kenarlıklı kokpit oturma alanları
 Kokpit tüp gaz saklama alanı
 Kıç tarafta kokpit sonunda destekleriyle can salı
saklama yeri
 2 adet vinç kolu kutusu
 Kıç tarafta yüzme merdiveni
 Dümen yanında manuel sintine pompası
 1 adet seyir pusulası
 Kokpitin ortasında ve dümen çevrelerinde ayak
tutunma yerleri
DÜMEN
 Çift polyester dümen ve paslanmaz çelik dümen
rodları
 Kendinden ayarlanan dümen yatakları
 Teleskopik çubuklu kompozit
yeke.


ARMA
 Güverte üstü direk
 Kademeli arma. 2 seviye gurcata
 Paslanmaz çelik Dyform® çarmıh
 Her bir dümene uzanan ayarlanabilir kıç istralya
 Yelken donanımlı baş istralya
----------------------------------------------------SALON
 Katlanır masa
 2m uzunluğunda arkalıklı oturma grubu,
 Koltuk altlarında ve arkalarında saklama alanları
 Kasarada sabit lumbozlar,
 1 adet açılır güverte heçi
 Yastık ve minderler için çıkarılabilir kumaş
kaplamalar – Sunbrella Taupe,
 Çıkarılabilir döşeme tahtaları,
 Salon oturma grubunun altında 80 L su tankı
MUTFAK
 Sancak tarafta L tipi mutfak,

Polar plots and data can be viewed at :

Sun Fast 3300
• Yelkensiz teslim
 Üç renkli direk tepesi LED seyir ışıkları
HAREKETLİ ARMA
 2 adet çok amaçlı Cenova mandarları, böylece bir
tanesi balon gönder üst baskı halatı olarak
kullanılabilir.
 1 çift katlı ana yelken mandarı
 2 adet masthead balon mandarı
 2 adet cenova iskotası
 2 adet cenova inhauler
 1 ince trimli ana yelken iskotası
 1 Ana yelken alt yaka halatı
 Ana yelken ıskota arabası ve cenova arabası ayar
ipleri
 2 adet camadan halatı
 Pupa palangası
GÜVERTE DONANIMI
 Paslanmaz çelik baş vardevela
 Gennaker furlerı bağlantısı bulunan kompozit baston
 Paslanmaz çelik kıç vardevelalar
 Paslanmaz çelik puntelli 2 sıra vardevela
 2 adet kurtağzı bulunmayan kıç koçboynuzu (güverte
köşesinde)
 2 adet kurtağzı bulunmayan baş taraf koçboynuzu
(güverte köşesinde)
 Zincir ambarı
 Güverteye kalıplanmış küpeşte
 Kokpit zemininde ana yelken araba rayları
 Harken güverte donanımı
 Mandar ve kumanda halatları için kasara üzerinde
kıstırmaçlar
 Cenova ve balon için 2 adet Harken Performa vinci
---------------------------------------------------------------------- Tezgahlı saklama alanı
 Deniz suyu ayak pompası
 Paslanmaz çelik evye,
 Basınçlı soğuk su musluğu,
 Mutfak takımları için depolama alanları ve çöp torbası
takma yeri,
 1 gözlü ocak,
 60 L buz kutusu
 Mutfak üstü sabit lumboz,
 Ön cephede tutamak
KIÇ KABİNLER
• Çift kişilik yatak 2.00m uzunluğunda,
• Çıkarılabilir kumaş kılıflarıyla beraber şilteler,
• Her kabinde kokpite açılan 1 geniş lumboz,
• Her kabinde askı aparatlı 2 adet kumaş dolap,
• Motor kompartımanına tam ulaşım,
• Batarya anahtarlarına ulaşım,
 Kabin kapıları dolaplarla aynı kumaştandır.
TUVALET
 GRP yapı
 Yana sürgülü kompozit kapı ile banyoya erişim,
 Basınçlı duş donanımıyla birlikte lavabo,
 Sintineye tahliye,
 1 açılır gövde heçi,
 1 manuel pompalı marin tipi tuvalet
BAŞ KABİN
 Güverte heçiyle ulaşılan kompozit, su geçirmez
bölme
MOTOR
 Kokpitte çıkarılabilir motor gaz kolu
 Motor paneli
 Motor kompartımanı için ses izolasyonu
 Çıkarılabilir giriş merdiveni ile ulaşım
 Dizel motor Yanmar 3YM20C - 21HP

www.sunfast.fr

 Mandar ve Kumanda halatları için kasara üzerinde 2
adet Harken Quattro vinç
 Cenova iskotaları için 2 adet makara
 Güverte yanlarında 2 adet cenova arabası rayı
 Gövdenin iki tarafında çarmıhlar için landa demiri
 Kıç istralya için landa demiri
 Makaralı direk bağlantıları
 Güvertede el tutamakları
GİRİŞ
 Kaymaz bantlı 3 basamak
 İçten ve dıştan kilitlenebilir, havalandırmalı pleksiglas
kapı
 Sürgülü GRP heç
 GRP Ocean Cover
 Motorun ön tarafına erişebilmek için çıkartılabilir
kompozit kokpit merdiveni
 Kokpit merdivenlerin her iki yanında paslanmaz çelik
el tutamakları
ELEKTRİK PANELİ
 “Açık Deniz” kullanım için elektrik paneli
 12V priz
 Yakıt göstergesi ve motor akü bankı için gerilimölçer
 Yaşam alanı akü bankı için gerilim ölçer
 1 adet 50A/h EXIDE motor aküsü ve 2 adet 120A/h
EXIDE Dryfit yaşam alanı aküleri
HARİTA MASASI
 Masa içinde saklama yerleri ile iskele tarafta harita
masası
 Elektronikleri monte etmek için panel, laptop ve tablet
bilgisayarlara uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.
 Tutamak
------------------------------------------------------------------------- Saildrive SD20 transmisyon,
 125 A alternatör
 2 kanatlı Flex-o-Fold katlanır pervane
 Yakıt filtresi
 Saf su filtresi
 Anti-sifon kazboynu
 75L yakıt tankı
DİĞER ÖZELLİKLER
 Epoksi uygulamalı demir / kurşun karışımı salma
 Kullanma kılavuzu
 3 adet vinç kolu
 Tekne yüzeyindeki tüm bağlantı parçaları sıva altı
montelidir
• Sintine çukuru

TAVAN YÜKSEKLİKLERİ
• Giriş:
1,84 m
• Salon ön ucu:
1,75 m
• Kıç kabinler
2,03 m
OPSİYONLAR
 Balon ve karbon balon gönderi için hareketli arma

• Çıkarılabilir sarma Cenova tamburu - Harken,
• Karbon-fiber direk,
• 2 ek vinç ile German sheeting sistem
• Cenova sarma profili - Harken,
• Uzun kompozit baston
• Çift yeke yerine çift dümen seçeneği
• Sahil elektrik bağlantısı, 40 A akü şarjı ve 2 ilave
120 A/h EXIDE Dryfit akü,

• Tüm yataklar için Lee cloth kit
• B&G elektronik paket,
• Direğe monte edilmiş 2 tekrarlayıcı,
• Harita masasında WiFi yönlendiricili B&G Zeus² GPS
• B&G otopilot.
•Düz kurşun salma

