
Leopard Catamarans to je-
den z największych pro-
ducentów katamaranów, 

ściśle związany z Moorings, najwięk-
szą „czarterownią” na świecie, należą-
cą z kolei do światowego potentata 
w dziedzinie turystyki, firmą TUI. Mie-
ści się w Republice Południowej Afry-
ki, a więc z dala od głównych centrów 
produkcji jachtowej skupionych w Eu-
ropie i USA. Wiąże się z tym utrudnio-
na logistyka transportu na główne ryn-
ki sprzętu pływającego. Gotowe jachty 
najczęściej płyną po prostu ze stoczni 
do klienta. Można powiedzieć, że jest 
to dodatkowy test sprawdzający dla  
finalnego produktu.

Testowany przez nas Leopard 43 
PC pokonał właśnie taką drogę z oko-
lic Przylądka Dobrej Nadziei do śród-
ziemnomorskiej mariny La Grande-
-Motte. Nie było po nim widać żadnych 
trudów podróży, a przebył przecież 
w oceanicznych warunkach długi rejs.

ne załogi. Nasz Leopard 43 PC miał 
po dwie kajuty sypialne przedzie-
lone dużą kabiną toaletową w każ-
dym z pływaków. Schodzi się do nich 
z mesy/salonu po czterech wygod-
nych stopniach, obok nich zamon-
towane są oryginalne luki awaryj-
ne, na co dzień spełniające rolę „wi-
zjera” na to, co dzieje się na wodzie 
między kadłubami. W kajutach jest 
bardzo dużo szafek, w tym również 

Tekst Stanisław Iwiński 
zdjęcia materiały 
firmowe Luxury Sails 
oraz Stanisław Iwiński

Pływający 
szybki kot 
z Afryki

Gepard to podobno 
najszybciej poruszające 
się zwierzę na lądzie. Na 
wodzie jednak, spośród 
pływających katamaranów, 
do miana najszybszego 
z pewnością konkuruje kuzyn 
tego afrykańskiego kota, 
pochodzący również z tego 
kontynentu Leopard 43 PC.

Kadłuby i jednostka 
napędowa
Podstawiony do testów egzemplarz 
przeznaczony był do użytku czarte-
rowego, stąd zarówno w wykończe-
niu wnętrza, jak i podejściu do jego 
funkcjonalności dominowały cechy 
tradycyjne dla takiego użytkowa-
nia. Oba kadłuby, jak praktycznie 
we wszystkich wielokadłubowcach, 
przeznaczone są na potrzeby sypial-

Podstawiony do testów egzemplarz 
przeznaczony był do użytku czarterowego,  
stąd zarówno w wykończeniu jego wnętrza,  
jak i rozplanowaniu funkcjonalności dominowały 
cechy tradycyjne dla takiego użytkowania. 

długość 13 m
cena 445 tys. USD + VAT  
+ opłaty importowe
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te na dłuższe rzeczy wiszące. Dodat-
kowo w dziobowych kabinach mamy 
po dwie duże szuflady pod łóżkami. 
Rufowe koje mają 208, a dziobowe 
nawet 216 cm długości. We wszyst-
kich kajutach zamontowano duże 
boczne okna z otwieranymi lufcika-
mi. Układ pomieszczeń i ich wyposa-
żenie w obu pływakach jest ich sy-
metrycznym odbiciem. Pod podłogą 
zlokalizowane są dodatkowe płytkie 
bakisty oraz specjalnie zaprojekto-
wane tunele nad zęzą, którymi po-
prowadzono większość przewodów, 
kabli i rur jachtowej instalacji.

Pokłady
Leopard 43 PC zaprojektowany został 
jako trzypokładowa jednostka. Naj-
niższy poziom to opisane wyżej ka-

juty sypialne w pływakach. Central-
nym miejscem jachtu jest oczywiście 
pokład główny, obejmujący otwarty 
kokpit rufowy, mesę/salon oraz po-
kład dziobowy przeznaczony głównie 
do opalania się. Najwyższym punk-
tem jest obszerny flybridge, służący 
przede wszystkim jako sterówka, ale 
wyposażony także w kolejny kam-
buz i dodatkowe pokłady słoneczne.

Na pokład wchodzi się od rufy 
przez dwie szerokie platformy, któ-
rymi zakończone są pływaki. Po kilku 
stopniach z obu stron wchodzimy na 
półpokłady, którymi możemy przejść 
dalej na dziób lub zejść w bok do kok-
pitu głównego. Od strony pawęży na 
jachcie zamontowana została winda do 
pontonu lub małego RIB-a o udźwigu 
do 200 kg. W zasadzie jest to urzą-

dzenie dostarczane opcjonalnie, ale 
jak zapewniali nas producenci, mało 
kto nie zamawia tak potrzebnego ele-
mentu, tym bardziej że jego konstruk-
cja jest niesłychanie efektowna i efek-
tywna. Lekka, wykonana z eleganckich 
rur stalowych umożliwia podniesienie 
tendera na dużą wysokość, co zdecy-
dowanie ułatwia manewrowanie w por-
cie tego typu jednostką.

Głównym elementem kokpi-
tu rufowego jest kanapa okalająca 
stół, na której wygodnie może za-
siąść siedem do dziewięciu osób. 
Na szczególne wyróżnienie zasłu-
gują licznie umieszczone tutaj baki-
sty/bagażniki, które stały się cechą 
charakterystyczną wszystkich leo-
pardów. Schowków tego typu jest na 
nich naprawdę bardzo dużo. Drugą 
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mocno wyróżniającą się cechą po-
łudniowoafrykańskiego katamara-
na jest połączenie kokpitu rufowego 
z mesą/salonem w jedną przestrzeń.  
Projektantom udało się uzyskać ta-
ki efekt dzięki możliwości praktycz-
nie całkowitego odsunięcia okien za 
oparciem kanapy w lewo oraz drzwi 
wejściowych w prawo. Wizualnie wy-
gląda to jak jedna wielka powierzch-
nia. Ważne jest także to, że podłogi 
w obu pomieszczeniach są na jed-
nym poziomie, nawet szyny-prowad-
nice drzwi zostały wmontowane na 
równo z jej powierzchnią.

Na flybridge'a prowadzą elegan-
ckie schodki zaopatrzone w handre-
lingi po prawej stronie kokpitu rufo-
wego. Można na nim wyróżnić trzy 
główne elementy: 

– sterówka, czyli siedziska sternika 
dla dwóch osób i bogato wyposażo-
na konsola sterowniczo-nawigacyjna,

– kambuz w centralnej części 
wyposażony jest w grill, zlewozmy-
wak, a także szafki

– część wypoczynkowa: kanapa 
ze stolikiem do biesiadowania obok 
sterówki oraz dwa sunpady, rozkła-
dane na dachu nadbudówki z przo-
du i z tyłu flybridge’a.

Na pokład dziobowy można dojść 
albo po obu stronach nadbudówki, 
po wspomnianych wygodnych, sze-
rokich i bezpiecznych półpokładach, 
trzymając się w razie potrzeby relin-
gów burtowych lub dachowych, albo 
też przejść przez mesę i dostać się na  
niego od wnętrza jachtu przez zamy-
kane szczelnie drzwi. Jeszcze jedna 
cecha wyróżnia Leoparda 43 PC po-
śród jachtów konkurencji. Na pokła-

dzie przednim nie ma charakterystycz-
nej siatkowej trampoliny. W jej miejsce 
wbudowano laminatowy pokład roz-
pięty pomiędzy pływakami. Rozwią-
zanie takie daje suchą żeglugę, więk-
szą wygodę i możliwość wypoczy-
wania na słonecznych materacach.

Wnętrze
Kokpit główny zlokalizowany na po-
kładzie centralnym można więc od-
dzielić lub połączyć z obszerną me-
są-salonem, w którym po lewej stro-
nie, w rogu przy drzwiach na przedni 
pokład, umieszczono kącik nawigacyj-
ny. Po lewej stronie mesy przy wej-
ściu stoi kanapa w kształcie litery „L” 
wokół dużego stołu, który może być 
obniżony i wykorzystany jako pod-
stawa do materaca dodatkowej koi. 
Po prawej umieszczona została czy-
telna tablica rozdzielcza, a pod nią 
lodówka i zamrażarka. Dalej po obu 
stronach są zejściówki na dolny po-
kład. Kambuz z dużym blatem, urzą-
dzeniami kuchennymi i szafkami go-
spodarczymi umiejscowiono w pra-
wym przednim rogu mesy.

Meble w testowanym egzempla-
rzu zrobione zostały w bielonym dę-
bie, a tapicerka zrobiona jest z jas-
nej wodoodpornej skóry.

■■■  Z mesy-salonu 
można wyjść na 
pokład dziobowy 
przez specjalnie 
skonstruowane szczelne 
drzwi grodziowe. 
Dziób to jeden wielki 
pokład słoneczny, który 
dzięki swojej sztywnej 
konstrukcji zapewnia 
suche opalanie się nawet 
przy dużej fali

■■■  Na jachcie są dwie duże łazienki,  
po jednej w każdym z pływaków.  
Do dyspozycji jest morskie WC oraz 
oddzielna kabina prysznicowa 

Katamaran prowadził 
się bardzo dobrze,  
choć oczywiście 
należy pamietać, 
że mamy do czynienia
z zupełnie inną 
jednostką niż 
jednokadłubowiec. 
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■■■ W kajutach sypialnych jest bardzo 
jasno i są one dobrze wentylowane dzięki 
dużym oknom i otwieranym lukom 

■■■  Leopard 43 PC poradzi sobie w każdych 
warunkach morskich, udowodnił to już wcześniej, 
podczas dziewiczego rejsu oceanicznego 
z Południowej Afryki do Europy

■■■  Kokpit rufowy można w prosty sposób połączyć z mesą-
salonem. Okna za przednią kanapą odsuwamy maksymalnie 
w lewo, a drzwi wejściowe w prawo, uzyskując w ten sposób jedną 
wspólną przestrzeń
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Testujemy
Leopard 43 PC to wyjątkowo dyna-
micznie pływająca jednostka. Testo-
wany egzemplarz wyposażony był 
standardowo w dwa silniki Yanmara 
po 260 KM każdy z układem przenie-
sienia napędu przez wał prosty. Ja-
ko  że była to jednak jednostka prze-
znaczona do czarterów, miał ogra-
niczenie maksymalnej prędkości do 
20 w. Rozpędzał się do niej całkiem 
szybko (w 20 – 25 s), a silniki spalały 
wtedy po około 54 l/h każdy. Zmie-
rzona w tym czasie głośność w kok-
picie rufowym nie przekraczała 80 
dB przy 3650 obr./min. Przy pręd-
kości cruisingowej 12 – 14 w (2700 
obr./min) spalanie spadało do około  
24 l/h na jeden silnik.

Katamaran prowadził się bardzo 
dobrze, choć oczywiście pamiętajmy, 
że mamy do czynienia z zupełnie inną 
jednostką niż jednokadłubowiec. Ster 
chodził z lekkim oporem, ale jacht re-
agował na jego ruchy bardzo dokład-
nie. Jak prawie w każdym katama-
ranie zadziwia jego promień skrętu, 
który praktycznie przy każdej pręd-
kości wynosi około 1,5 długości kad-
łuba. Ciekawie manewruje się takim 
olbrzymem w marinie. Dzięki duże-
mu rozstawieniu silników nie ma po-
trzeby stosowania sterów strumienio-
wych, a ciasne manewry wykonuje się 
za pomocą samych silników i sterów.

Podsumowanie
Nowy model katamarana ze stoczni 
południowoafrykańskiej Leopard 43 
PC to bardzo udana i ciekawa kon-
strukcja. Jest szybki, wygodny i dy-
namiczny. Szczególnie ta ostatnia ce-
cha wyróżnia go na tle konkurencji. 
Jedyna rzecz, która nam się nie spo-
dobała, to niezbyt starannie wklejo-
ne szyby boczne mesy/salonu. Przy-
znać muszę, że zaskoczyła nas ta nie-
doróbka słynącego dotąd z wielkiej 
dbałości o szczegóły producenta. 
Nie jestem też miłośnikiem obecnie 
panujących trendów designerskich 
w wykończeniu elementów wypo-
sażenia wnętrz, to znaczy stosowa-
nia dosyć ostrych, choć ze względów 
bezpieczeństwa zaokrąglonych na 
końcach, kantów mebli i urządzeń. 
Ale to już kwestia mojej subiektyw-
nej oceny i przyzwyczajenia.

Ocena jachtu

TO NAM SIĘ PODOBAŁO:
•  dynamika pływania
•  bardzo obszerne wnętrze
•  dużo wygodnych miejsc  

do opalania się
•  funkcjonalność rozplanowania 

wnętrza
•  połączenie kokpitu rufowego 

z centralnym w jedną całość

TO BYŚMY ZMIENILI:
•  niedokładne wklejenie szyb  

bocznych nadbudówki

EKIPA TESTOWA
Stanisław Iwiński i Dominik Życki
W teście udział wzięli: przed-
stawiciel Luxury Sails oraz gru-
pa zaproszonych gości, potencjal-
nych klientów.
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2 
m

13 m

Leopard 43 PC  
DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 13,00 m
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA 6,72 m
ZANURZENIE 0,94 m
MASA 11 700 kg
DOPUSZCZALNA LICZBA OSÓB 10 – 30
LICZBA MIEJSC DO SPANIA 7 – 10
MAKS. MOC SILNIKA 2x260 KM/2x191 kW
ZBIORNIK PALIWA 1000 l
ZBIORNIKI WODY 780 l
KATEGORIA PROJEKTOWA CE A10/B16/C24/D30
PROJEKTANT Simonis-Voogd Yacht Design
PRODUCENT Leopard Catamarans

WIĘCEJ www.luxury-sails.pl
jednostka napędowa
2 X YANMAR 6BY3-260 Z PRZEKŁADNIĄ KMH40 A Z WAŁEM PROSTYM, 

STACJONARNY, WYSOKOPRĘŻNY Z BEZPOŚREDNIM WTRYSKIEM PALI-

WA W SYSTEMIE COMMON RAIL, Z TURBOSPRĘŻARKĄ

POJEMNOŚĆ SKOKOWA 2993 cm3

MASA SILNIKA SUCHEGO Z PRZEKŁADNIĄ 319 kg
MOC MAKSYMALNA 2x260 KM/2x191 kW
MAKS. OBROTY 3650 obr./min (4000 wg katalogu)
UKŁAD I LICZBA CYLINDRÓW R6
ALTERNATOR 150 A (12 V)
CENA 445 tys. USD plus VAT plus opłaty importowe
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