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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ MARKĘ LEOPARD – 10 PUNKTÓW ZA

Wybór odpowiedniej marki to jeden z głównych czynników decydującym o powodzeniu i rentowności projektu. Katamarany 

LEOPARD to wysoka jakość wykonania, niespotykane rozwiązania praktyczne i świetne własciwości nautyczne. 

Trochę historii - stocznia została założona w 1991 roku przez Johna Robertsona i Jerry’ego Caine’a w RPA, a dokładnie w Woodstock 

pod Kapsztadem. Początkowo produkowano jachty regatowe i katamarany na indywidualne zamówienie o długości 40-72 stóp. Jakość 

i ilość zdobytych przez stocznię nagród spowodowała zwrócenie na siebie uwagi przez firmę Moorings, która ówcześnie poszukiwała 

producenta zdolnego do wyprodukowania na ich potrzeby tysiąca jednostek na bardzo wymagający amerykański rynek czarterowy. 

Ten niespotykany do dzisiaj kontrakt spowodował dynamiczny rozwój stoczni i biura projektowego, które miało za zadanie spełnić 

wyśrubowane założenia zamawiającego. Stocznia dostała za zadanie zaprojektowanie i zbudowanie jednostek, które będą stricte 

dedykowane na rynek czarterowy. Nowo projektowane jachty miały być lepsze od konkurencji aby były częściej wybierane do żeglugi 

oraz miały dostarczać klientom więcej komfortu i użyteczności niż dotychczasowe konstrukcje. Specyfikacja zamówienia narzuciła 

pewne założenia, które polegały między innymi na: 
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1. Katamarany mają przetrwać wiele lat w nienagannym stanie technicznym biorąc pod uwagę

nienależyte traktowanie przez różnorodnych użytkowników. Jakość wykonania i użytych 

materiałów ma gwarantować dobry stan techniczny i niskie zużycie przez wiele lat eksploatacji, 

a w konsekwencji uzyskanie wysokiej ceny sprzedaży po zakończeniu projektu (5 -6 lat). Do 

dzisiaj, pomimo światowej tendencji zmniejszania kosztów produkcji kosztem jakości, 

stocznia używa niezmiennie dobrych materiałów, grubych przekrojów oraz odpowiedniej 

mieszanki stali nierdzewnej.   

2. Mają charakteryzować się walorami użytkowymi, których nie dostarczają

inne marki i dzięki temu powstały takie rozwiązania: sprowadzenie w 1996 roku 

wszystkich urządzeń i lin (szotów i fałów) do stacji skippera (od tamtego czasu 

stało się to światowym standardem). Stworzenie dziobowego kokpitu dzięki 

któremu otrzymujemy lepszą widoczność oraz  intymność w marinie (jacht 

stoi rufą do pirsu, a załoga biesiaduje na dziobie), otrzymujemy stały dostęp 

do świeżego powietrza (stojąc na kotwicy lub boi w innych katamaranach nie 

ma czym oddychać) oraz przewiew w salonie i kokpicie rufowym (po otwarciu 

olbrzymich drzwi z przodu i z tyłu jednostki). Usytuowanie stanowiska skippera 

na półpokładzie, dzięki czemu sternik jest częścią grupy i ma stały kontakt 

z załogą - zarówno tą na dziobie jak i we wnętrzu jednostki oraz posiada 

znakomitą widoczność na każdy punkt jachtu (w większości katamaranów 

nie widzimy dziobu lub rufy, a podczas manewrów jesteśmy zmuszeni do 

opuszczenia koła sterowego aby sprawdzić odległość od przeszkody lub szukać 

kogoś do pomocy). 
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Automatyczne podnoszenie pontonu na platformie pneumatycznej lub bramie elektrycznej z 

możliwością przekręcenia pontonu o 90 st. zasłaniając tym samym się od słońca lub ciekawości 

gapiów w marinie. To rozwiązanie dodatkowo umożliwia  podejście rufą do pirsu nawet jeśli stajemy 

vis a vis pala pływowego lub skrzynki elektrycznej (w innych jednostkach najpierw musimy spuścić 

na wodę ponton i przeczepić go na dziób lub stanąć w odległości uniemożliwiającej schodzenie z 

jednostki na pirs. Sprowadzenie wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych do jednego 

panelu (w innych markach sterowniki klimatyzacji, generatora, odsalarki, głównego wyłącznika 

prądu itd. znajdują się niezależnie w innej części jachtu). 

g o ś c i e 

n o c n a 

hard topy 

z ł a m a n o 

nie jak 

ś r o d k u , 

Odseparowanie części hotelowej od salonu i kambuza – w wersji ownerskiej 

pływak posiada zamykane całkowicie wejście w postaci przesuwnej ściany. 

Dzięki czemu otrzymujemy komfort i intymność nawet jeżeli w salonie trwa 

wielkie gotowanie czy impreza. W najnowszym modelue Leopard 40 kolejny 

raz złamano panujące standardy i pierwszy raz zdecydowano się ustawić 

kanapę salonu przodem do dziobu, a nie jak dotychczas w kierunku rufy. 

Dzięki temu zabiegowi mamy więcej miejsca w salonie,  panoramiczny 

widok na wodę i szerzej otwierane wejście -  gwarantujące lepszą wymianę 

powietrza. Wielkie i nisko osadzone okna burtowe oraz przeszklona 

całkowicie ściana dziobowa powoduje wrażenie jakbyśmy byli oblani 

otaczającą wodą. 

powietrza 

P o l i n e z j i 
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3. Mają sprawiać przyjemność dowodzącemu. Wspomniane wyżej pełne wyposażenie

sterówki dopełniają walory nautyczne. Leopardy dobrze pływają na wiatr, gładko wchodzą i 

schodzą z fali oraz osiągają lepsze prędkości od konkurentów.  Dowodem na to jest ostatni 

test w niemieckim magazynie YACHT porównujący  Lagoona 39 i Nautitecha 40 z Leopardem 

40

4. Mają charakteryzować się niskim zużyciem paliwa

(dotyczy katamaranów motorowych 39PC, 43PC i 51PC). 

Zasięg np. Leoparda 51 przy dwóch silnikach 370 KM i 

1500 litrów paliwa to 1400 mil a maksymalna prędkość 

marszowa to 25 węzłów. 
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5. Stworzyć przestronny i wygodny katamaran ok 60 stóp nie wymagający zalogi stałej.

Efektem działań studia projektowego powstał Leopard 58, jednostka 3 pokładowa (pierwsza w 

historii). Możliwość zabudowy wnętrza od 2 do 6 pełnowymiarowych kabin, każda z toaletą i 

łazienką, w tym dwie kabiny są na poziomie kokpitu ze szklaną ścianą i drzwiami tarasowymi na 

zewnątrz. Miejsce skippera znajduje się na flydecku lub przy stole nawigacyjnym w dziobowej 

części salonu. Na flydecku znajduje się pełne wyposażenie kuchenne z grillem, kostkarką, 

lodówką i miejscem dla 15 osób. Jednostka w porze dziennej może zabierać do 39 pasażerów, 

a na rufie znajduje się hydrauliczna platforma umożliwiająca podnoszenie pontonu lub służąca 

jako zanurzalny pomost kąpielowy/nurkowy.    

6. Gwarantować wysoką cenę sprzedaży po okresie eksploatacji. Jakość i

uznanie marki na świecie gwarantuje uzyskanie satysfakcjonującej ceny 

sprzedaży. Moorings i Sunsail posiada globalną sieć brokerską  gwarantującą 

bezproblemowe odsprzedanie jednostki wraz z gwarancją odkupienia jachtu 

od właściciela, któremu okres programu dobiega końca. Pomimo iż co roku 

z baz czarterowych na rynek wtórny trafia ok 100 jachtów, bardzo trudno je 

kupić,  z reguły są już zarezerwowane przed zakończeniem eksploatacji. Cieszą 

się wielkim uznaniem armatorów i są łakomym kąskiem w sieci brokerskiej.   
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7. Opcje preinstalacji – na etapie zamawiania jachtu istnieje możliwość zamówienia

preinstalacji niektórych urządzeń. Oznacza to że w momencie zakupu jachtu możemy za 

mniejsze pieniądze zlecić przygotowanie jednostki do przyszłego podłączenia takich urządzeń 

jak generator, odsalarka i klimatyzacja. Dzięki tej możliwości oszczędzamy pieniądze i w 

późniejszym czasie bez utraty gwarancji i bez „prucia” całości jachtu montujemy wyżej 

wymienione urządzenia na zasadzie Plug and Play. Możemy rozłożyć inwestycję na raty i 

zaoszczędzić wiele tysięcy euro ponieważ takie urządzenia kupowane we własnym zakresie 

kosztują znacznie mniej niż u producenta. Dla przykładu zakładając, że jednostka pierwszy 

sezon pracuje na wodach Chorwacji (nie potrzeba tam generatora, 4 paneli słonecznych i 

odsalarki ), a na zimę udaje się na Karaiby, doposażamy jacht ze środków pozyskanych w 

sezonie letnim zaraz przed trawersem Atlantyku i na Karaibach oferujemy super wyposażoną 

jednostkę bez naruszania własnych aktywów.     

8. W ostatnich 10 latach każdy z modeli uzyskał wiele nagród

nadanych przez prestiżowe magazyny żeglarskie, 

czytelników i armatorów. Leopard 48 został wybrany przez 

czytelników magazynów Cruising Worold katamaranem 

wszech czasów (w swojej klasie), a Leopard 44 

nominowanym do tej nagrody.  Leopardy 44, 48 i 58 

otrzymały nagrody katamaranów roku oraz produktów 

eksportowych roku przez czytelników magazynów Sail 

World i Cruising World Więcej na ten temat znajduje się  na 

stronie producenta www.leopardcatamarans.com
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9. Gwarancja i serwis -  ilość wyprodukowanych modeli, globalna sieć baz Mooringsa i Sunsail oraz

korzystanie z podzespołów renomowanych firm (Yanmar, Raymarine, Selden, Lewmar, Spinlock...) 

gwarantuje łatwy dostęp do części zamiennych i profesjonalnie zorganizowanego serwisu 

technicznego na każdym akwenie. Jeden duży producent gwarantuje tańsze części, przemyślany 

sposób instalacji wewnętrznych, sprawdzone i opatentowane rozwiązania oraz wysoką jakość 

użytych materiałów. Leopard nie wymaga autoryzowanego serwisu podczas okresu gwarancji !

10. Bezpieczeństwo – porządny takielunek, np. podwójny achtersztag, wzmocniony obciągacz

bomu i dwukrotnie mocniejsza belka dziobowa łącząca pływaki. Systemy przeciwpożarowe w 

komorach silnika. Dobre wyważenie i zrównoważenie (środek ożaglowania) konstrukcji, czuć to 

przede wszystkim w kursie na wiatr. Większa ilość materiału konstrukcyjnego (włókno, balsa, 

żelkot,.) i lepsza jakość stali nierdzewnej.  

W dniu dzisiejszym stocznia Robertson & Caine zatrudnia 1100 

pracowników, zajmuje  40 500 m kw powierzchni i sukcesywnie zwiększa 

produkcję. Wyposażenie jachtów odbywa się ręcznie przez 

wykwalifikowanych rzemieślników przy użyciu najnowocześniejszego 

sprzętu i zachowaniu najwyższych standardów. 

1613512
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DLACZEGO, POMIMO ŻE ŻEGLUJĘ, NIE SPOTKAŁEM LEOPARDÓW

Powodów może być parę. Po pierwsze, cała dotychczasowa produkcja przeznaczona była na realizację kontraktu z Mooringsem i jachty nie 

trafiały na rynek detaliczny. Większość wyprodukowanych dotychczas jednostek trafiło do baz w USA, Australii, Tajlandii oraz na Karaibach 

północnych, Bahamach i wyspach Polinezji Francuskiej. Pozostała część zasila bazy Morza Śródziemnego i innych destynacji, ale w dużo 

mniejszej ilości. W Chorwacji można spotkać Leopardy w Dalmacji w marinie Agana. Po drugie Leopardy w bazach Moorings noszą nazwę 

Moorings np. Moorings 4600 odpowiada modelowi Leopard 44. Po trzecie, dopiero od niedawna jednostki kończące program Ownership 

trafiły do systemu brokerskiego i na rynek wtórny, ale większość została sprzedanych na rynku USA i dalekiego wschodu. Od niespełna 5 lat 

z powodu zwiększającej się wydajności stoczni postanowiono iż nadprodukcja będzie oferowana na rynku detalicznym.
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