Yeni

DUFOUR 360 GRAND LARGE

Son 3 yıl içinde geliştirilen 8 yeni modelin en
sonuncusu Dufour 360 Grand Large Paris Boat
show da denizseverler ile buluşmaya
hazırlanıyor.
Son Grand Large serisindeki tüm özellikleri
bünyesinde barındıran bu harika tekneyi sizlerle
paylaştığımız için çok mutluyuz.
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Performans ve yaşam alanı için
daha optimize bir gövde...
Dufour 360 gövdesi yelken seyrinde
mükemmel performans ve denge için
tasarlandı. Gerek güverte ve kokpitde
yaratılan yaşam alanları ve gerekse iç
mekandaki ferah geniş ve aydınlık alanlar
yeterliden öte bir yaşam kalitesi sunuyor.
HULL 3 tip yeni jenerasyon Dufour ların sahip
olduğu gövde yapısı tasarımı.
Karakteristik Dufour hızlı gövde yapısı, özel
tasarım dümen palası ve salma onu
yelkende seyrinde diğerlerinden farklı kılıyor.
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Yeni üst yapı ...
Yeni jenerasyon da daha büyük boy Dufour larda
olduğu gibi Yeni Dufour 360 Grand Large da tüm
gövde yapısı değişirken , kasara yapısıda değiştirldi.
Avantajları :
Özellikle owner kabinde yeni ilave sabir üst cam ile
birlikte çok daha aydınlık iç mekan.
Daha pratik ve efektif Sprayhood kurulumu ve
kullanımı.
Mandar halatlarının tamamen gizlendiği kasara üstü
yapısı ve minderlerle donatabileceğiniz bir
güneşlenme alanı.
Arkada kapalı kokpit yapısı ile daha güvenli ve konforlu
Burunda demir locası da içeren yeni tasarım bowsprit.
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Yeni kokpit tasarımı (1)...
Yeni Dufour 360 da kokpit kaptan ve misafirlerinin ihtiyaçlarına en iyi
efektif şekilde cevap verecek şekilde yeniden düzenlendi.
Arka vinçler short handed kullanıma göre yeniden konumlandırıldı.
Ana yelken kontrolü dümencinin hemen elinin altında hızlı ve kolay
müdaheleye izin veriyor.
Yeni çift kanatlı salona geçiş kapısı daha elegan , kullanışlı ve
emniyetli .
Yeni tip dümen pedestaları çok daha sportif ve ergonomik .
Daha kullanışlı ve elegan yeni Kokpit masası .
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Yeni kokpit tasarımı (2)...
Yeni Dufour 360 Grand Large Yeni jenerasyon Dufour larda uygulanan
ve tekne sahipleri tarafından memnuniyetle karşılanan dışarda
mutfak kombinasyonunu sunuyor.
Dümen arkasında yaratılan kapalı alan oturma konforunun yanı sıra
barbekü ve sıcak su musluk ve lavabo düzeneklerine de sahip
olabiliyor.
Daha altta liferaft için özel bir depo alanı , ve yeni daha geniş yüzme
platformu tasarımı ile harika bir uyum ve daha fazla yaşam alanı
sunuyor.
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Yeni iç tasarım ...
Yeni Dufour 360 Grand Large 2018 yılı için tüm
Dufour lar da uygulanmaya başlanan en son
moda iç döşeme ve ahşap renkl eri il e
donanıtılıyor.
Maun Meşe yada tik olarak 3 farklı ahşap
seçeneği ne sahip olan yeni Dufour 360 .
Obsiyonel Lüks meşe parke farş tahtaları ile daha
sıcak .
Yeni gri yumuşak yüzeyli yan paneller ile daha
elegan.
Ve yeni ergonomik salon masası .

DUFOUR 360 GRAND LARGE
Tasarım

Umberto FELCI

Tam boy

10,73 m

Gövde boyu

9,99 m

Su hattı boyu

9, 04 m

Genişlik

3,53 m

Ağırlık
Su çekimi
Salma ağırlığı

5674 kg
1,9 m
1550 kg

Yakıt kapasitesi

160 L

Su kapasitesi

200 L

Motor Std (obs)

19 cv (29cv)

