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Po wpłynięciu na rynek katamaranów motorowych i wyprodukowaniu dwóch jednostek tego 
typu, które odniosły ogromny sukces, Leopard Catamarans wraz z zespołem architektów i 
projektantów podjęli współpracę zmierzającą do stworzenia całkowicie nowego, luksusowego 
katamaranu motorowego, w którym nacisk położono przede wszystkim na stabilność, 
wydajność w żegludze na morskich wodach oraz sprawność. 

Najmłodszy członek rodziny katamaranów z napędem silnikowym - Leopard 51 Powercat 
zapewnia ogrom ciekawych rozwiązań - elegancki wygląd, duży przedni kokpit, dodatkowe 
przestrzenie na relaks i odpoczynek, okazały pomost nawigacyjny oraz całkowicie zmienione 
wnętrze, którego standard został podniesiony dzięki nowoczesnemu wyposażeniu.

Ten najnowszy katamaran jest ekonomicznie efektywny dzięki mniejszemu zużyciu paliwa, niż 
poprzednie modele. Osiągnięto to dzięki wykorzystaniu najlepszych standardowych silników 
oraz wprowadzeniu zmian w budowie podwodnej części kadłuba katamaranu. 

Projektanci zadbali również o rewelacyjny i ergonomiczny wygląd, który sprawia, że 
poruszanie się na jachcie jest niezwykle wygodne i bardzo proste. Przestronne pokłady boczne 
i otwarty układ sprawiają, że przejście z dziobu na rufę jest szybkie i proste.

Leopard 51 Powercat łączy w sobie najlepsze rozwiązania stosowane na jachtach naszej floty 
żaglowej oraz luksus i wygodę, jakie można znaleźć na jachtach napędzanych silnikiem.

Najnowszy katamaran motorowy

PRZEDSTAWIAMY



Jacht ten można w łatwy sposób sterować nawet 
w trudnych warunkach, a co więcej, dostarczany 
jest do każdego zakątka świata płynąc o własnych 
siłach, rozpoczynając swój rejs z Kapsztadu w 
RPA.

Do innych cech Leoparda 51 Powercat można 
zaliczyć ergonomiczny, otwarty układ 
umożliwiający płynne i łatwe przejście z kokpitu 
rufowego na dziób. Opcjonalnie, oprócz 
zewnętrznej sterówki, Leopard 51 jest budowany 
również ze sterówką znajdującą się wewnątrz 
jachtu.

Ten nowy model katamaranu motorowego może 
pochwalić się elegancją, efektywnością 
ekonomiczną oraz wydajnością. Zaprojektowany 
przez Simonis Voogd Design i zbudowany przez 
światowej sławy stocznię Robertson & Caine 
katamaran ten jest gotowy, by wyruszyć na 
otwarte wody, zapewniając jednocześnie 
najwyższe standardy konstrukcyjne.

Eleganckie kadłuby Leopard 51 Powercat 
umożliwiają rozwinięcie prędkości nawet do 25 
węzłów. Zwinność i wydajność zostały idealnie 
połączone, co potwierdza fakt, iż Leopard 51 
Powercat może przepłynąć z Florydy do Nowego 
Jorku bez konieczności tankowania po drodze.

Katamaran ten zapewnia również dodatkową 
stabilność, jakiej nie spotkamy w żadnym 
jednokadłubowym jachcie motorowym podobnej 
wielkości. 

Stabilność, zasięg i komfort

WYKONANIE



Nowoczesny wygląd i indywidualny układ

WNĘTRZE

Leopard 51 Powercat nie ma sobie równych pod względem komfortu wśród tradycyjnych 
jednokadłubowych łodzi motorowych. Jacht ten budowany jest w układzie trzech lub czterech 
kabin z możliwością oddzielnych kabin dla załogi. Możesz dostosować wnętrze jachtu do 
własnych potrzeb.

W przypadku wyboru układu 3 kabin, w kajucie głównej w prawym kadłubie znajduje się łózko 
typu queen size z dostępem z obydwu stron. Prywatna łazienka znajduje się tuż przy kajucie 
głównej w przedniej części kadłuba. Również w prawym kadłubie możemy znaleźć wygodny 
salon oraz biurko, a także bardzo dużą ilość podwieszanych szafek, szuflad oraz półek.

W lewym kadłubie zostały precyzyjnie zaprojektowane dwie kabiny dla gości w taki sposób, 
aby zapewnić jak najwyższy komfort oraz funkcjonalność. Kabiny posiadają bardzo dobrą 
wentylację dzięki otwieranym lukom oraz świetlikom, stając się doskonałym miejscem do 
wypoczynku zarówno w dzień, jak i w nocy. Doskonałe oświetlenie, ogromna ilość schowków i 
duże podwieszane szafki sprawiają, że przestrzeń jest bardzo funkcjonalna i komfortowa. 
Przednia kabina dla gości posiada również  miejsce do przechowywania rzeczy w forpiku lub 
opcjonalnie pod łóżkiem.

Łazienki na tym katamaranie są duże i wyposażono je w kabiny prysznicowe oraz umywalki 
Corian i krany z ciepłą i zimną wodą. Dodatkowo, możemy tam znaleźć podwójną szafkę pod 
umywalką oraz normalnych rozmiarów toaletę.



Projektując wnętrze katamaranu Leopard 51 Powercat położono nacisk na otwarte 
przestrzenie, wygodę oraz nowe elementy stylistyki. Do najbardziej innowaczjnych 
rozwiązań możemy zaliczyć: oświetlenie wpuszczone pod szafki oraz siedzenia, nowe 
szafki oraz urządzenia, a także dodatkowe schowki w kuchni.

Na kanapie w kształcie litery „U” znajdującej się w salonie może wygodnie zasiąść 
nawet 8 osób. Dzięki panoramicznym oknom, wnętrze wypełnione jest naturalnym 
światłem i oszałamiającymi widokami.  

W zmienionej kuchni chyba niczego nie zabraknie. Przygotowywanie posiłków ułatwią 
dwa głębokie zlewozmywaki oraz blaty Corian. Dzięki ogromnej ilości schowków i 
miejsca w szafkach, możesz zabrać z domu wszystko, czego potrzebujesz, bez 
względu na to, gdzie płyniesz.

Ogrom miejsca i naturalnego światła

KOMFORT



Leopard 51 zachowuje styl i wydajność, jakich 
oczekuje się od katamaranów z linii Leopard. 
Dzięki połączeniu wewnętrznej i zewnętrznej 
przestrzeni użytkowej powstaje jednolita 
otwarta powierzchnia z bezpośrednim 
przejściem pomiędzy kokpitem dziobowym, a 
rufowym. Dodatkowo, na pomoście 
nawigacyjnym znajdują się siedzenia dla 
ośmiu osób i zewnętrzna kuchnia. Bezpośredni 
dostęp z pomostu nawigacyjnego zapewnia 
otwartą przestrzeń na relaks - idealną do 
opalania się, odpoczynku oraz podziwiania 
zachodów słońca.

Leopard wychodzi naprzeciw oczekiwaniom

INNOWACJE



Leopard 51 Powercat tworzony jest dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem
- odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące tego katamaranu.

Informacje techniczne

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA STANDARDOWA
Długość całkowita 51 ft 15.54 m

Długość linii wodnej 49 ft 1 in 14.96 m

Szerokość 25 ft 1 in 7.64 m

Zanurzenie 3 ft 3 in 0.98 m

Wyporność 40,785 lbs 18,500 kg

Zbiornik paliwa 396 US gal 1,500 L

Zbiornik wody 206 US gal 780 L

Silniki 2 x 150 KM opcja: 370 KM
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Konstruktor zastrzega sobie prawo do zmiany treści broszury w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia osób trzecich i nie będzie 
ponosił odpowiedzialności za błędy zawarte w tym dokumencie. Broszura i fotografie w niej użyte mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne.
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