
º Pierwsze katamarany ze stoczni Robertson and 
Cain pojawiły się na rynku mniej więcej 20 lat temu 

w efekcie podpisanego porozumienia z firmą czarterową 
Moorings. Od tego czasu wyprodukowano ponad 1700 
egzemplarzy w 22 modelach. W ciągu tych lat stocznia 
stała się jednym z wiodących producentów katama-
ranów, a jej konstrukcje można spotkać na wszystkich 
akwenach świata. Mieliśmy szczęście i zostaliśmy zapro-
szeni na ekskluzywne testy najnowszego Leoparda 50 do 
La Grande Motte.

Kadłuby
Sylwetkę Leoparda trudno pomylić z konkurencyjnymi 
jachtami, ma tak wiele cech charakterystycznych tylko dla 
katamaranów z południowoafrykańskiej stoczni. Dominują 
w niej ostre, proste kształty, przypominające dotąd produ-
kowane modele. Nowością jest duże podłużne okno, choć 
bardziej jest to rodzaj maskownicy przebiegającej prawie 
przez całą długość kadłubów, za którą schowano boczne 
otwory pomieszczeń z obu dolnych pokładów. Razem 
z płaskim dachem, który kryje pokład główny prawie na 
całej długości, nadaje to nowemu Leopardowi niezwykłą 
smukłość sylwetki.

Pilnie poszukiwany

Leopard 50, najnowszy katamaran 
z południowoafrykańskiej stoczni Robertson 
and Cain, robi prawdziwą furorę na wszystkich 
rynkach świata. Gdyby ktoś zdecydował się  
na jego kupno dzisiaj, to otrzyma go  
dopiero w połowie 2020 roku!

Tekst Stanisław Iwiński  
zdjęcia materiały prasowe stoczni i Stanisław Iwiński

Leopard 50 
DANE TECHNICZNE

długość kadłubów 15,40 m
szerokość 8,04 m
zanurzenie 1,60 m
masa  20 600 kg
zbiornik wody/paliwa 920/700 l
zbiornik wody szarej  170 l
powierzchnia żagli 154,2 m2

silnik 2 x Yanmar 4JH57 57 KM/ 41,9 kW
liczba kabin 4-5
liczba miejsc do spania 6-12
projektant Simonis Voogd Design
cena od 629 tys. USD (plus VAT)
kategoria CE A
więcej www.luxurysails.pl
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Pokład, kokpit i wyposażenie
Na pokład wchodzi się oczywiście od 
rufy, po jednej z dwóch półplatform 
kąpielowych, które stanowią zakoń-
czenie pływaków. W leopardach są 
one wyjątkowo szerokie i wygodne, 
z nich jest także dostęp do komór sil-
nikowych. Dalej do dwóch schodkach 
dostajemy się do kokpitu rufowego, 

dużego i otwartego na trzy strony. 
Pawęż jest niezabudowana, rozpo-
starte są jedynie relingi wykonane 
z linek stalowych. W testowanym 
egzemplarzu na rufie zamocowana 
była ruchoma platforma. Po podnie-
sieniu jej do góry, tworzy się równa 
powierzchnia z kokpitem do wyko-
rzystania, np. jako taras kąpielowy. 

Po opuszczeniu nawet do 30 cm 
pod powierzchnię wody, można ją 
dodatkowo wysunąć do tyłu, uła-
twiając tym samym dokowanie RIB-a 
lub skutera wodnego. Platforma ma 
udźwig około 330 kg.

Po wejściu na pokład czuje się nie-
zwykłą otwartość przestrzeni. Nie ma 
tu zbędnej zabudowy, sztywnych burt 
i ścianek. Z kokpitu rufowego prze-
chodzi się na dziób po wygodnych 
i szerokich półpokładach lub, co 
też znajdziemy praktycznie tylko 
na leopardach, przez salon/mesę 
oraz specjalne drzwi zamontowane 
w przedniej ścianie pokładówki. 
Z wnętrza dostajemy się bezpośrednio 
do części pokładu dziobowego, obni-
żonego w stosunku do jego reszty, 
który tworzy bardzo wygodne 
miejsce do odpoczynku lub kąpieli 
słonecznych. Pod siedziskami w tej 
części schowano komorę kotwiczną 
i duże bakisty.

Na przodzie, pomiędzy pływakami 
rozpostarta jest niezbyt szeroka siatka, 
przymocowana do dziobowej belki, 
stanowiącej podporę do zamocowania 
sztagu, foka i genakera. Na życzenie 
na przodzie lewego pływaka można 
wyposażyć Leoparda 50 w dodatkową 
kabinę dla skipera. Sterówka znajduje 
się na prawej burcie, na wysokości 
przedniej ściany kokpitu rufowego. 
Wchodzi się do niej po schodkach 
bezpośrednio z kokpitu lub z prawego 
półpokładu. Prowadzą tutaj wszystkie 
liny, a do ich obsługi służą trzy elek-
trycznie napędzane kabestany 
z dwoma włącznikami w podłodze 
i jednym na ściance postumentu koła 
sterowego. Luźne końce lin wrzuca się 
do specjalnej siatkowej torby. W ste-
rówce jest dużo miejsca do obsługi 
lin. Może to robić jeden z członków 
załogi lub sam sternik, w przypadku 
żeglugi solo.

Zaraz za sterówką zamontowane są 
schody lub raczej rodzaj drabinki pro-
wadzącej na flybridge. Jest szeroki 
i mieści dużą wygodną kanapę oka-
lającą spory stół. Przed flybridgem 
leżą materace służące do opalania. Na 
głównym pokładzie jest sporo różnych 
bakist i schowków, w których zmieści 
się cały ruchomy takielunek i bagaż 
załogi. Pod schodkami prowadzącymi 
z kokpitu rufowego do sterówki zna-
lazło się miejsce na dodatkową 
lodówkę. Po otworzeniu tylnych 
drzwi i odsunięciu okien nad kanapą, 
kokpit rufowy tworzy właściwie jedną 
przestrzeń z kokpitem centralnym 
schowanym w pokładówce.

■■■ Fok prowadzony jest na wąsko osadzonych prowadnicach co pozwala na ostrą żeglugę na wiatr

■■■ Leopard 50 sprawdzi się zawsze w ciepłych klimatach, a załoga może wypoczywać na otwartych pokładach
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■■■ Kokpit rufowy po odsunięciu okien i drzwi tworzy jedną przestrzeń z salonem 
i mesą. Cała załoga zmieści się wygodnie przy stole podczas posiłków

■■■ Tylko w jednej kajucie dla załogi łóżko zamontowane jest w poprzek osi jachtu

■■■ Kabina armatorska jest jasna, przestronna i dobrze wentylowana
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■■■ Kokpit dziobowy, do którego wchodzimy bezpośrednio z salonu, to specjalność 
leopardów, tego typu rozwiązania nie spotkamy u konkurencji
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Wykres prędkości
na silnikach 2 x Yanmar 57 KM
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Biegunowe prędkości
katamaranu Leopard 50
przy prędkości wiatru ok. 4–8 w (1–2B)
(grot i fok)
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optymalny kąt żeglugi 
na wiatr ~60°

optymalny kąt żeglugi 
z wiatrem ~35° (145°)
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Wnętrze
Testowany egzemplarz wykonany 
był w wersji czterokabinowej, każdej 
wyposażonej w pełną kabinę toa-
letową z WC i prysznicem. Trzy z nich 
miały łóżka usytuowane wzdłuż osi 
jachtu, jedna – ta w prawym pływaku 
przed kabiną armatorską – w poprzek. 
Wnętrze standardowo wykonywane 
jest w trzech podstawowych kolorach 
mebli i tapicerki: białym, szarym i gra-
fitowym. Kambuz i kącik nawigacyjny 
zlokalizowane są w pokładówce 
wzdłuż przedniej szybu i rozdzielone 
drzwiami prowadzącymi na dziób. 
Z racji umiejscowienia są to specjalne 
drzwi wykonane w technice okrętowej 
i bardzo szczelne.

Tylną część pokładówki zajmuje 
duża kanapa oraz ciekawie składany 
stół jadalny. Jest tam wystarczająco 
dużo szafek, schowków i półek nie-
zbędnych do przechowywania 
wyposażenia gospodarczego, nawet dla 
dwunastu osób załogi. W mesie pod 
sufitem zamontowano szerokie listwy 
maskujące oświetlenie LED-owe, dzięki 
czemu we wnętrzu jest wyjątkowo 
przyjemnie i przytulnie. Dzięki licznym 
otwieranym lukom, drzwiom i oknom 
zapewniono doskonałą wenty-
lację, nawet w gorących klimatach. 
Dodatkowo, w środkowej części sufitu 
wstawiono długie okno, przez które 
możemy obserwować ożaglowanie, na 
postoju natomiast zasłonić je specjalną 
żaluzją przeciwsłoneczną.

Warto zwrócić uwagę, jak roz-
wiązano system opuszczanych rolet, 
niezbędnych do zapewnienia intym-
ności na jachcie w porcie. Tylny 
kokpit ma je rolowane i chowane 
w specjalnych, zupełnie niewi-
docznych i osłoniętych rowkach 
w daszku. Podobnie jest z opusz-
czanymi roletami nad bocznymi 
oknami pokładówki.

Dwie symetryczne kabiny znajdują 
się w lewym pływaku i mają wspólne 
wejście z mesy/salonu. Wejścia do 
kajuty armatorskiej i gościnnej są roz-
dzielone, nie ma połączenia między 
nimi. Przy zejściówce do kabiny właści-
cielskiej zamontowano główną tablicę 
rozdzielczą z wygodnym dostępem 
do wszystkich wyłączników. Niestety, 
przyglądając się dokłądnie drzwiczkom 
szafek dostrzegliśmy jeden z nie-
licznych minusów wykonania. Zawiasy 
i zamki mebli nie należą do budzących 
zaufanie. Według nas bardzo łatwo 
je wyłamać. Rzecz, na którą zwraca-
liśmy uwagę już przy poprzednich 
testach leopardów.

Takielunek
Maszt Leoparda 50 usztywniony jest 
na boki i do tyłu parą want głównych, 
jedną parą salingów z podwójnym oli-
nowaniem diamentowym i wantami 
kolumnowymi od mniej więcej połowy 
długości masztu. Aby obsłużyć 
fały i regulacje przy maszcie wcho-
dzimy na dach pokładówki od strony 
flybridge’a. Przed masztem, na 
wystającej do przodu części daszku 
znalazło się nawet miejsce na sześć 
dużych paneli fotowoltaicznych. 
Sztywny sztag mocowany jest do 
przedniej belki usztywniającej, roz-
piętej pomiędzy pływakami. Z przodu 
wychodzi z niej bukszpryt, na którym 
możliwe jest postawienie rolowanego 
genakera lub żagla typu Code 0.

Testujemy
Leoparda 50 testowaliśmy u wybrzeży 
La Grande Motte, przy niezbyt silnym 
wietrze osiągającym w szkwałach 
12 – 13 w, praktycznie bez fali. Na 
pokładzie było dwanaście osób 
i pełne zbiorniki paliwa. Nie były to 
optymalne warunki do przeprowa-
dzenia pełnych prób nautycznych. 
Niemniej możemy stwierdzić, że 
jacht bardzo łatwo się prowadzi. 
Układ sterowy, wspomagany mecha-
nicznym systemem przełożenia, 
pozwalał na prowadzenie go nie-
zwykle precyzyjnie. Nie było żadnych 
problemów z wykonywaniem zwrotów 
przez sztag, co jest, niestety, czasem 
charakterystyczne dla wielokad-
łubowców. Jacht chodził zupełnie 
ostro do wiatru, a jego prowadzenie 
ze sterówki nie sprawiało żadnego 

problemu, nawet podczas manewrów 
w ciasnej marinie. Widoczność z tego 
miejsca na wszystkie strony jest 
bardzo dobra.

Podsumowanie
Leopard 50 jest niezwykle wygodny 
zarówno do rejsów czarterowych, jak 
i w prywatnej, wielodniowej żegludze. 
Poczujemy się na nim doskonale, 
również w upalne jak i słotne dni. 
Gdyby jego cena przekraczała nasze 
możliwości, można go po prostu 
wypożyczyć w bazach rozsianych 
po całym świecie lub też skorzystać 
z programu Boat Investement ofero-
wanego przez polskiego importera 
leopardów, firmę Luxury Sails. n

Ocena jachtu

Co nam się podobało?
– oryginalny, niepowtarzalny design jachtu
– dobre osiągi nautyczne
– funkcjonalnie zaprojektowane wnętrze
– ergonomia obsługi jachtu
Co byśmy poprawili?
–  w dalszym ciągu nie mamy zaufania do 

jakości zamków i zawiasów we wszyst-
kich drzwiach i szafkach

Ekipa testowa:  
Dominik Życki i Stanisław Iwiński
W teście uczestniczyli klienci stoczni oraz 
pracownicy europejskiego biura przedsta-
wicielskiego. Pomiary prędkości przepro-
wadziliśmy na urządzeniu Velocitek  
SpeedPuck, a głośności na decybelomie-
rzu Voltcraft 200. Ekipa testowa „Żagli” 
ubrana była w żeglarskie stroje dostarczo-
ne przez firmę Henri Lloyd.

■■n Sterówka na Leopardzie 50 to prawdziwy mostek kapitański, nawet pływając solo poradzimy sobie z żeglugą
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