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T ECHNIK A

Test jachtu

Phobos 24.5

długość 7,45 m
cena od 54 900 zł + VAT

Do podróży
po wodzie
i... drodze
Wielu czytelników miało okazję żeglować
na wygodnym mazurskim jachcie turystycznym
o nazwie Phobos 25. W naszych testach jednostka
ta zawsze wypadała bardzo dobrze, łącząc wygodę na
pokładzie i w środku z łatwością żeglowania. Nie dało
się tylko przewozić jej na przyczepie bez specjalnego
pozwolenia – ma ponad 2,55 m szerokości. Stocznia
Dalpol Yacht opracowała więc węższego Phobosa 24.5,
którego można holować za zwykłym samochodem.
Tekst Dominik Życki,

zdjęcia

Stanisław Iwiński

Możliwość transportu siedmioipółmetrowego
– całkiem sporego jachtu na dowolny akwen
na przyczepie to duża wygoda dla prywatnych
armatorów. Po zwiedzeniu jachtem jednego
zakątka kraju można przemieścić się szybko
na inne jezioro, np. zagraniczne. Projektant
nowego Phobosa 24.5, Wojciech Spisak, miał
więc trudne zadanie – musiał zwęzić Phobosa 25 w taki sposób, żeby nie utracić jego najważniejszego waloru – przestronnego wnętrza – oraz wysokiego momentu prostującego uzyskiwanego także za sprawą szerokości
kadłuba. W efekcie powstał zupełnie nowy
jacht, z atrakcyjnym i nowoczesnym kształtem nadbudówki, przypominający jednak
protoplastę. Oto jak wypadł nasz test tej konstrukcji, jeszcze prototypowej.
24

K adłub
W nowej łodzi zastosowano m.in. niemal
pionowe burty oraz łamane poszycie na rufie – zabiegi poszerzające wnętrze do maksimum przy założonej szerokości 2,53 cm,
a przy tym poprawiające osiągi przez zwiększenie momentu prostującego i zmniejszające dryf. Przypomnę, że w Phobosie
25 przekroje poprzeczne kadłuba nie mają załamań, innymi słowy – burty gładko
przechodzą w dno. Poza tym kadłub nieznacznie skrócono o około 5 cm. Dzięki temu Phobos 24.5 stał się tak naprawdę zupełnie nowym, wygodnym jachtem turystycznym, którego długość nie przekracza
7,5 m, a zatem można zgodnie z przepisami prowadzić go bez uprawnień.

Jacht skrócono od strony rufy, co praktycznie nie pomniejszyło długości użytkowej. Producent zastosował też bardziej zaawansowaną i dającą lepszy efekt estetyczny technikę klejenia pokładu z kadłubem
i w pewnym zakresie zmienił kształt nadbudówki – pozbywając się wystającej ponad
jej powierzchnię skrzynki na suwklapę. Mimo tych zmian profilu kształty nadbudówek
Phobosa 25 i 24.5 są niemal identyczne i nadal
charakterystyczne dla całej linii phobosów
z łukowatymi kształtami nadbudówki.

Pokł ad,

kokpit i wyposa żenie

Wchodząc na Phobosa od rufy, właściwie
nie odczuwa się jego pomniejszonej szerokości. Kokpit jest węższy i minimalnie krótŻagle | www.zagle.com.pl
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P h o b o s 24.5
da n e t ec h n ic z n e

szy niż w Phobosie 25, ale tak jakby lepiej
zagospodarowany i mimo iż jest węższy, zapewnia całkiem dużo miejsca. Nawet ławy
są, uwaga, dłuższe (o kilka cm!) niż w P25
– mają 182 cm długości, 40 cm szerokości,
a wysokość siedziska wynosi 33,5 cm. Siedzi się na nich wyjątkowo wygodnie, ponieważ można plecami oprzeć się o wysokie
oparcia, mierzące od 25 do aż 47 cm przy
nadbudówce, a nogami w przechyle o przeciwległe siedzisko (to zaleta węższego kokpitu). Pod podłogą na samej rufie wygospodarowano pojemny achterpik na akumulator
i zbiornik wody, pod siedziskami zaś dwie
nieco płytsze bakisty, w których umieszczono transformator (falownik, inwerter),
a w drugiej zbiornik paliwa.

Nie mamy żadnych zastrzeżeń do solidności wykonania elementów z nierdzewki. Solidny rumpel wygięty w górę i z miejscem na zamontowanie przedłużacza nie
zawadza o ścianki kokpitu. Porządnie wykonano także stójki relingów, głęboko przy
tym wpuszczając je w pokład, a także kosze: dziobowy, połączony z wielką platformą
dziobową, i rufowe. Na pawęży zawieszono odchylaną drabinkę zejściową do wody,
a także silnik Mercury 5 na tzw. pantografie wspomaganym siłownikami gazowymi.
Przejście z kokpitu na dziób nie sprawia
kłopotów, półpokłady są bowiem szerokie,
a wanty zamocowane wąsko, łatwo minąć
je od nawietrznej. Wysokie stoprelingi zabezpieczają przed ześlizgnięciem nogi, a po-

długość kadłuba
szerokość
zanurzenie
masa
wys. w kabinie
pow. żagli
załoga
silnik
cena
projektant 
więcej:

7,45 m
2,53 m
0,33/1,43 m
1900 kg
182 cm
30 m2
6 – 8 os.
5 – 10 KM
54 900 zł + VAT
Wojciech Spisak
www.dalpolyacht.pl

kład uformowany antypoślizgowo skutecznie chroni przed poślizgiem stóp. Luki pokładowe – dwa trimety: jeden nad mesą,
drugi nad koją dziobową – zamontowano
tradycyjnie, wystają ponad pokład. Na tak
nowoczesnym jachcie warto byłoby pomyśleć o wersjach montowanych na płask.
25
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TECHNIK A

Test jachtu

Phobos 24.5

Osprzęt pokładowy pochodzi standardowo
z polskiej firmy PEM oraz Lewmar. Na tylnej ścianie nadbudówki przykręcono bardzo
przydatne materiałowe pojemniki na liny.

W nętrze
W Phobosie 24.5 można mieć nawet do ośmiu
koi, niemałą zamykaną kabinę toaletową
i oczywiście spory kambuz z wyposażeniem.
Dostępne są dwie kombinacje: czarterowa
6 + 2 lub armatorska 5 + 1. To, co zapisane po „plusie” oznacza liczbę koi niepełnowymiarowych, ale tylko nieznacznie krótszych od tych dużych. Umiejscowiono je na
prawej burcie, w mesie, a my zmierzyliśmy,
że mają 187 cm, co w zupełności wystarczy dla większości osób. Te pełnowymiarowe na lewej burcie mają 198 cm. Szerokość
tych koi po rozłożeniu wynosi 96 cm u wezgłowia na prawej burcie i 102 cm na lewej.
Co istotne dla wielu żeglarzy, zwłaszcza
tych wypożyczających jachty, koja dziobowa w każdej z wersji Phobosa może być odseparowana od mesy, oferując odrobinę prywatności oraz łoże długie na 206 cm i szerokie u wezgłowia na 152 cm. Co więcej, w tym
jachcie można zamówić także zamykaną kabinę rufową – dla wielu załóg takie rozwiązanie może być atrakcyjne. Szerokość podwójnej hundkoi wynosi tu 150 cm (zwężona do
115 za toaletą), długość zaś 210 cm. Wysokość pomiędzy materacem a sufitem to 35 cm
w najniższym miejscu. Dostępne są tu bakisty
pod materacami, a ponadto dwa schowki na
samej niemal pawęży, a wentylację i dodatkowe światło zapewnia otwierany bulaj prowadzący do kokpitu. Jednak tylko wersja z otwartym wnętrzem – którą testowaliśmy – daje użytkownikom poczucie dużej przestrzeni.
Stół pośrodku mesy mierzy po rozłożeniu
145 na 63 cm w najszerszym miejscu. Kana-

Okiem

py po obu jego stronach, wysokie na 54 cm
nad podłogą, zapewniają bardzo wygodne
miejsce do siedzenia nawet dla sześciu osób.
A żeby zakończyć już tę wyliczankę, dodam,
że wysokość stania wynosi 180 cm (a nawet
190 pod lukiem, ale to wypada akurat nad
stołem), w kabinie toaletowej niewiele mniej
– 175 cm. To dużo, jak na jacht tej wielkości.
W kabinie WC, bardzo przestronnej, doświetlonej przez okno w nadbudówce i bulaj
(do kokpitu) wygospodarowano miejsce na
ociekacz do sztormiaków i kapoków, a za toaletą chemiczną także uchwyty na sztorcklapę.
Na przeciwnej, prawej, burcie jachtu zainstalowano kambuz z lodówką ładowaną od
góry, zlewozmywakiem jednokomorowym
i kuchenką dwupalnikową montowaną na

płask. Do przechowywania naczyń służą
trzy szafki, jaskółka i szuflada. Sporo szafek naliczyliśmy w „salonowej” części mesy,
a rzeczy i jedzenie można też przechowywać
w jaskółkach nad oparciami oraz pod materacami w czterech pojemnych bakistach,
wykonanych na gładko jako wkładki laminatowe. Kolejne niewielkie szafki, bakisty
i jaskółki mają zaś do dyspozycji żeglarze
„zakwaterowani” na dziobie.
Panel elektryczny z bezpiecznikami, radioodtwarzaczem, gniazdkami 12 i 220 V
zamontowano nad lewoburtową kanapą, oświetlenie wnętrza stanowi kilka
LED-owych lampek punktowych w całym
jachcie, m.in. w kambuzie i toalecie, oraz
paski LED-owe w mesie.

au tor a

■■ Wystające luki pokładowe są staranie wykonane,
ale nie tak eleganckie jak te montowane na płask

26

■■Nowy Phobos ma niemal pionowe burty, szczególnie na śródokręciu i wyraźnie łamane poszycie w rufowej
części kadłuba, co przekłada się na większą stabilność w początkowej fazie przechyłu i więcej miejsca w środku

■■ Solidny ster bez luzów, czułem
tylko jego lekką nadkompensację

■■ Całe „żelastwo” zamontowano
estetycznie i bardzo porządnie

■■ Okucie talii grota jest też
uchwytem na nogę stolika

Żagle | www.zagle.com.pl

kładzenia usztywniono na boki jedną parą
salingów, stenwantami i wantami kolumnowymi. Bramka działała bez zarzutów, przy
czym jej podnoszenie wymaga użycia kabestanu lub siły rąk dwóch osób.
Żagle o przyzwoitych kształtach pochodzą standardowo z firmy Apollo Sails, a wykonane zostały z typowo „turystycznego”
grubego dakronu. Fok zwijany jest na rolerze i sztywnym sztagu, grot chowany w lazy jacku i wciągany na maszt na pełzaczach.
Od tyłu maszt podtrzymuje achtersztag
regulowany talią.

T estujemy

■■Nowoczesna sylwetka Phobsa 24.5 sprawia, że będzie on jedną z najatrakcyjniejszych konstrukcji
na Mazurach. Smukłe okna w nadbudówce doskonale maskują sporą wysokość kabiny

Wnętrze bardzo ładnie wykonano, w dość
tradycyjnej stylistyce z licznymi elementami drewnianymi. Aż trudno uwierzyć, biorąc pod uwagę estetyczne wykonanie i spasowanie elementów, że to egzemplarz prototypowy. Co więcej, nawet duże elementy
drewniane, np. przepiękną schodnię o trzech

■■Duży rozkładany stół, tak jak i całą zabudowę wnętrza,
wykonano niezwykle dokładnie i estetycznie

stopniach, wykonano np. z litego drewna dębowego. W testowanym egzemplarzu to właśnie ten gatunek zastosowano na zabudowę.

Takielunek
W tym jachcie sięgnięto wyłącznie po sprawdzone rozwiązania – maszt z bramką do jego

■■ Kambuz typowy dla jachtów mazurskich,
ale można, stojąc przy nim, wyprostować się

Test Phobosa 24.5 przeprowadziliśmy w połowie czerwca w najbardziej chyba naturalnym dla niego środowisku – na Mazurach, na
jeziorze Kisajno. Wiatr osiągał w dniu testu
prędkość 18 węzłów (a chwilami i więcej),
ale wodę mieliśmy dość płaską. Na pokładzie w czasie testu były trzy dorosłe osoby
z małymi podręcznymi torbami, bez „balastu” w postaci zapasów jedzenia, picia,
śpiworów itd. Szkwalisty wiatr znad wysokich drzew nie stanowił poważnego problemu w kursie ostro na wiatr. Żeglowaliśmy
w tych warunkach na pełnych żaglach, co
może być potwierdzeniem uzyskania przez
konstruktora wysokiego momentu prostującego (powierzchnia żagli i ich kształt są zbliżone na obydwu jachtach) i choć na wszelki
wypadek trzymałem szoty grota w dłoni,
nie trzeba było często ich luzować.
Phobos 24.5 żeglował szybko i całkiem
ostro, często mniej niż 45 stopni do wiatru
(patrz biegunowa prędkości), niemal równie dobrze jak szerszy o ponad 30 cm Phobos
25. Przy słabym wietrze to właśnie nowy
model, lżejszy o ponad 150 kg, może okazać się nawet lepszy. Oczywiście prędkość

■■ Smukłe okna w nadbudówce dają sporo światła. Ich
obramowanie wykonano precyzyjnie z litego drewna
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W - wiatr rzeczywisty

TECHNIK A

7

Test jachtu

Biegunowe prędkości

jachtu Phobos 24.5
przy prędkości wiatru ok. 16 w (4B)
optymalny kąt żeglugi
na wiatr ~ 46°
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Phobos 24.5

optymalny kąt żeglugi
z wiatrem ~ 11° (169°)

Wykres głośności
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■■Phobos 24.5 dobrze pływa, oferuje dużo przestrzeni w środku i w kokpicie. Aż trudno uwierzyć, że można
go załadować na przyczepę i – po zaczepieniu do odpowiedniego samochodu – holować po całej Europie

Podsumowanie
Choć testowany Phobos 24.5 był egzemplarzem prototypowym, wykonano go z wielką dbałością o detale. W środku, w finalnej wersji „seryjnej”, z wkładkami dennymi
i sufitowymi, będzie wyglądał nieco inaczej
– powierzchnie będą gładsze, drewna będzie
mniej. Już na podstawie prototypu dobrze
widać, że śląska stocznia przykłada wielką
wagę do jakości wykończeń. Jacht dostępny jest także w wersji morskiej, kilowej lub
z falszkilem, z kategorią projektową B (żegluga morska do 8B). W wersji mieczowej
spełnia kryteria kategorii C (6B). Phobos
24.5 żegluje więcej niż przyzwoicie, do tego
ładnie się prezentuje i rzecz najważniejsza
– w tej chwili jest jedynym tak uniwersalnym jachtem na rynku, który przy długości kadłuba prawie 7,5 m można przewozić
na przyczepie bez pozwolenia.

Ocena

jach t u

Plusy

– możliwość transportu na przyczepie
bez pozwolenia
– udany kompromis pomiędzy
szerokością kadłuba a przestrzenią
w środku
– łatwość obsługi i prowadzenia
– jakość wykonania
– atrakcyjna cena

Minusy

– zbyt proste kabestany szotów foka
w wyposażeniu standardowym
– niewielka nadkompensacja steru
Ekipa testowa
Stanisław Iwiński i Dominik Życki.
W teście uczestniczył Piotr Palion
reprezentujący firmę Dalpol Yacht.
Pomiary prędkości przeprowadziliśmy na
urządzeniu Velocitek SpeedPuck, głośności
zaś na decybelomierzu Voltcraft.

reklama

nie jest aż tak ważna dla żeglarzy turystów (przynajmniej tak twierdzą...), dlatego
zwróciliśmy uwagę na łatwość żeglowania.
Zrównoważenie żaglowe – wydaje się bardzo dobrze wyliczone, utrzymywanie rumpla w rękach nie stanowiło bowiem żadnego problemu, także po nadejściu szkwału.
Jacht ostrzył, ale nie przesadnie mocno,
a więc zachowywał się tak, jak powinien –
steru z ręki nie wyrywało. Jednostka płynie precyzyjnie tak, jak chce tego sternik,
co ułatwia także fakt, iż na okuciu sterowym nie wyczułem żadnego luzu. Wyczułem jedynie minimalną nadkompensację
steru, tzn. im mocniej go wychylałem, tym
silniej musiałem trzymać rumpel.
Mimo tego jednostka jest zwrotna i łatwa w obsłudze, osprzęt umiejscowiono bowiem standardowo, w miejscach, w które
sięga się intuicyjnie. Niewielkim nakładem
kosztów załoga mogłaby mieć jeszcze bardziej ułatwione manewry. Testowany egzemplarz wyposażono bowiem standardowo w najprostsze kabestany jednobiegowe.
Przy braku możliwości samoknagowania lin
na nich wybieranych na zwrotach potrzeba minimum dwie osoby do obsługi żagli.
Z dostępnymi opcjonalnie nieco droższymi
kabestanami z zaciskami manewry wychodziłyby nawet wykonywane w pojedynkę.
Spory kokpit zapewnia duży komfort przebywania w nim zarówno podczas żeglugi,
bowiem dobrze widać stąd wszystko przed
jachtem, jak i na postoju, gdy można tu łatwo wstawić stół w odpowiedni uchwyt
przy dolnym zbloczu talii grota. W przechyłach odchylone oparcie/falochron nie wpija
się w plecy. Po zamontowaniu przedłużacza wygodnie powinno się siedzieć też na
burcie, czyli na półpokładach.
W przechyle na lewą burtę nieznacznie zanurza się w wodzie śruba napędowa od przyczepnego silnika Mercury
5, który całkiem dobrze daje sobie radę
z napędzaniem łodzi.
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Jachty żaglowe i motorowe
prezentacje

2014
żaglowe
PHOBOS 18

■ DALPOL YACHT (Polska) 

ul. Hadamika 20 
41-103 Siemianowice Śl.  
www.dalpolyacht.pl
e-mail: biuro@dalpolyacht.pl 
tel/faks.: 032 229 50 46, mobile: +48 510 108 537 
Phobos 18
Jacht otwarto pokładowy, bardzo wygodny i bezpieczny, zarówno jako jednostka rekreacyjna, jak i szkoleniowa.
Trójpoziomowy, obszerny kokpit, płaski i szeroki w linii wodnej
przekrój kadłuba, 100 kg balastu wewnętrznego, 30 kg uchylny miecz oraz 2-skorupowa konstrukcja kadłuba, która stanowi olbrzymią komorę wypornościową, Wszystko to zapewnia
poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Pokaźnych rozmiarów
pokład dziobowy, otoczony nadburciem służy jako miejsce do
kąpieli słonecznych. Prosty, standardowy takielunek bez achtersztagu i uchylne płetwy, sprawiają że z obsługą jachtu bez
problemu poradzą sobie nawet początkujący żeglarze.

da n e t ec h n ic z n e

Długość
5.3 m
Szerokość
2.2 m
Zanurz.  min/max  0.18/0,95 m
Powierzchnia żagli
14.0 m2

jumper 19 new

Jumper 19 New
Niewielki Cruiser nawiązuje do Jumpera 550, zwycięzcy
M. Ś z 2001 r. w Warnemunde.
Różnica długości tylko 35 cm, ale, okazuje się to znaczące.
Pozwala bowiem na wygospodarowanie wnętrza niemal jak
w dorosłym jachcie z 4 kojami kambuzem, stołem, bakistami
w kojach i jaskółkami. Stół klasycznie składany na skrzyni
mieczowej. Kambuz zabudowano na jednej z burt miedzy
koją dziobową i mesą. Szafka kambuzowa i symetryczna na
prawej burcie szafka na rzeczy osobiste załogi.
Takielunek stanowią wanty kolumnowe, stenwanty
i sztag. W wersji regatowej potwierdził swe walory już
pod koniec sezonu 2006, zajmując miejsca na podium.
Natomiast dzięki niewielkim gabarytom żeglarze turyści
mają szansę na eksploracje akwenów położonych poza
głównym szlakiem jezior mazurskich.

da n e t e c h n ic z n e

Dł./Szer.
5,85/2,50 m
Zanurz. min/max 0,23/1,20 m
Masa
900 kg
Pow. żagli
19 m²
Wysokość w kabinie  1,40 m
Liczba koi
4
Konstruktor J. Pieśniewski

PHOBOS 21

Phobos 21 – mały hotelik
To chyba najbardziej turystyczna łódka w tej wielkości. Dzięki
kształtom kadłuba jest stateczny i wyjątkowo pojemny. Przy
swojej długości realizuje program wnętrza większych jachtów. Wysokość 1,70m, mieści sporą kabinę sanitarną. To najmniejszy jacht wyposażony w prawdziwy kambuz ze zlewem,
2- palnikową kuchenką i lodówką! Kokpit jachtu jest umiarkowanej długości, ale szeroki i dość wysoko podniesiony, co
gwarantuje znakomitą widoczność. Bardzo duża zejściówka
ułatwia wygodne wchodzenie tak jak to powinno być w tym
przypadku. Takielunek typowy ułamkowy, może się składać
z grota i foka albo niewielkiej genuy obsługiwanej za pomocą
kabestanów w kokpicie. Jako jednostka typowo turystyczna
wyposażony może być we wszystkie systemy ułatwiające
obsługę jachtu i turystyczne udogodnienia.

da n e t ec h n ic z n e

Dł. / Szer. 
Zanurz. min/max
Masa
Pow. żagli
Wys. w kabinie 
Liczba koi
Konstruktor

6,18/2,51 m
0,28/1,23 m
ok. 1400 kg
19,0/22,0 m²
1,68/1,73 m
4+2
W. Spisak

PHOBOS 22 sport

Phobos 22 sport
Łódka dla aktywnych żeglarzy. Parametry jachtu umożliwiają transport na jednoosiowej przyczepie. Jacht zaprojektowany, nie tylko do żeglugi turystycznej ale także do startu
w przeróżnych regatach jachtów kabinowych. Można go
przeliczyć pod ORC, IMS, HD, KWR a także pod krajową
formułę PZŻ. Specjalnie dlatego zostało opracowanych aż
sześć wersji ożaglowania i dwie wersje masztu. Jacht oferowany będzie zarówno z mieczem szybrowym, podnoszonym
kilem, bublem jak i z mieczem obrotowym. Ekonomiczna
wersja standard, w pełni wyposażona wersja czarter, morska i regatowa z opcjonalnym genakerem lub spinakerem.
Każdy powinien dobrać coś dla siebie. Posiada wygodne
wnętrze (4 osoby) oraz bardzo duży kokpit. Dynamiczna
sylwetka będzie go wyróżniać na tle rodzimej produkcji.
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da n e t ec h n ic z n e

Dł. / Szer.   
6,48/2,46 m
Zanurz. min/max 0,26/1,46 m
Masa
ok. 1150 kg
Powierzchnia żagli
21 m2
Wysokość w kabinie 1,50 m
Liczba koi
4
Konstruktor
W. Spisak
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PHOBOS 24

■ DALPOL YACHT (Polska)

ul. Hadamika 20
41-103 Siemianowice Śl.
www.dalpolyacht.pl
e-mail: biuro@dalpolyacht.pl
tel/faks.: 032 229 50 46, mobile: +48 510 108 537

Phobos 24
Jacht uniwersalny musi spełniać wiele sprzecznych warunków. Udało się to w przypadku Phobosa 24. Przeznaczony
zarówno do żeglugi po sródlądziu jak i po morskich wodach
wewnętrznych. Nowoczesne wnętrze, zawiera minimum
5 koji, pomieszczenie sanitarne, obszerny i funkcjonalny
kambuz. Zabudowa w dowolnie wybranym gatunku drewna.
Żegluje szybko i łatwo się nim manewruje. Nowoczesne
urządzenia pokładowe, jak np. roler foka, lazy jacki, winda
do kładzenia masztu ułatwiają żeglugę. Jacht posiada
certyfikat CE dla kategorii projektowej C.

da n e t ec h n ic z n e

Dł. / Szer. 
7,2 /2,5 m
Zanurz. min./maks. 0,27/1,4 m
Masa
1550 kg
Powierzchnia żagli 26,5 m²
Wys. w kabinie
1,7 m
Liczba koi
5+1
Konstruktor J. Pieśniewski

PHOBOS 25

Phobos 25 – Konstrukcja W. Spisak
To największy jacht możliwy do prowadzenia
bez uprawnień. Jako jednostka armatorska lub
czarterowa posiada dwie wersje zabudowy (8
lub 6 osób) W obydwu mieści się spory przedział WC (znakomicie doświetlony i wentylowany) i funkcjonalny kambuz. Wyróżnia się
dużym, kokpitem. Pojemne 4 osobne schowki ułatwiają przechowywanie niezbędnych
przedmiotów oraz umożliwiają wyposażenie
jachtu w dowolne instalacje: Kadłub jest szeroki i stosunkowo płaski, co gwarantuje odpowiednią stateczność. Wyposażony jest w urządzenie sterowe typu pawężowego, może być
obsługiwane rumplem lub kołem sterowym.
Silnik w wersji zaburtowej lub stacjonarnej.

da n e t ec h n ic z n e

Parametr
w. mieczowa
Dł./Szer.		
Zanurz. min/max 0,36/1,46 m
Masa		
Pow. żagli		
Wys. w kabinie 		
Liczba koi
6+2

w. z falszkilem w. kilowa
7,49/2,86 m
0,50/1,46 m 1,20 m
2300 kg
30,0 m2
1,82 m
6 lub 5+1 6 lub 5+1

PHOBOS 27

Phobos 27
Wydłużony protoplasta W. Spisaka, powstał na bazie
udanego Phobosa 25. Jest jednak wydłużony w kierunku
rufy, co poprawia osiągi. Wyposażony w wielką platformę
kąpielową. Phobos 27 można zamówić ze zwykłym sterem
pawężowym lub głębinowym. Zanurzenie – 0,36 /1,46 m
Stocznia proponuje trzy wersje „podwodzia”: klasyczny
miecz obrotowy, stałą płetwę kilową dla wersji morskiej
(zanurzenie wynosi wówczas 1,2 m) Phobos 27 może
mieć wnętrze w dwóch kombinacjach: armatorskiej
dla maksymalnie 6 osób z zamykaną kabiną rufową
i czarterowej, 8 osobowej, bez osobnej kajuty z tyłu. Poza
tym do dyspozycji żeglarzy łodzi znajduje się osobny
przedział WC i kambuz z kuchenką, zlewem i lodówką.

da n e t ec h n ic z n e

Dł. / Szer. 
8,41 /2,86 m
Zanurz. min/max 0,36/1,46 kg
Masa 
ok. 2500 kg
Powierzchnia żagli 30,0 m²
Wys. w kab.
1,80 m
Liczba koi
5+1
Konstruktor 
W. Spisak

PHOBOS 29

da n e t ec h n ic z n e

Dł./Szer.
9,15/2,95 m
Zanurz. min/max 0,4 – 1,5 m
Masa 
3000 kg
Pow. żagli 
36 m²
Wys. w kabinie 
1,95 m
Liczba koi 
8
Konstruktor  J.Pieśniewski

Phobos 29
Żegluje zarówno po sródlądziu jak i po słonych wodach.
Odznacza się znakomitą funkcjonalnością pokładu i wnętrza a także doskonałymi walorami nautycznymi i bardzo
dobrą statecznością. Precyzyjne wykonanie, najlepsze
dostępne na rynku materiały i osprzęt. To właśnie cechy
które charakteryzują Phobosa 29.
Żeglowanie na tej jednostce, to czysta przyjemność.
Łatwość obsługi, to kolejna z zalet. Służą temu urządzenia
pokładowe ułatwiające składanie masztu, obsługę
szotów i fałów sprowadzonych do kokpitu. Jacht jest
duży, bezpieczny z pojemnym i wygodnym wnętrzem
i rodzinnym kokpitem. Jacht łączy luksus ze sportowym
charakterem w jednym. Prawdziwa bomba dla żeglarzy,
którym nie jest wszystko jedno.
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