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Katamarany Leopard to seria luksusowych jednostek dwukadłubowych produkowanych 
w stoczni Robertson & Caine w RPA. Od 30 lat tworzone są tam innowacyjne konstrukcje 
jachtowe, które zdobyły niezliczoną liczbę prestiżowych nagród branżowych. Wiele z nich 
wybrano jachtami roku lub też najlepszymi jednostkami przeznaczonymi do czarterów. 
W zorganizowanym przez magazyny „Cruising World” oraz „Sail World” w głosowaniu na 
najlepszy katamaran wszech czasów czytelnicy uznali dwie jednostki w tej właśnie stocz-
ni – modele Leopard 48 i 58. Wpłynęło to oczywiście na zdobycie nowych intratnych kon-
traktów, w tym na budowę i dostarczenie 1000 jednostek żaglowych i motorowych  
dla wielkiej firmy czarterowej Moorings and Sails, będącej obecnie częścią grupy  
TUI Marine, potentata w branży usług turystycznych. Od niedawna konstrukcje tej stocz-
ni dostępne są u jej polskiego przedstawiciela w firmie Luxury Sails Limited.
Leopard 43 PC (Powercat) został zaprojektowany przez biuro Simonis Voogd Design ja-
ko naturalny następca średniej wielkości katamarana Leopard 39 DC. Jego oficjalna pre-
miera przewidziana jest na imprezach targowych organizowanych  najbliższej jesieni. 
Jak większość leopardów tak i ten charakteryzuje się smukłą sylwetką kadłubów o zwięk-
szonej objętości ponad wodą. Dzięki temu w ich wnętrzach jest więcej miejsca i nie od-
bywa się to kosztem osiąganych parametrów  nautycznych. Leopard 43 PC wyposażony 
w dwa silniki o mocy 600 KM każdy może rozpędzić się nawet do 24 w, zachowując przy 
tym niezwykle efektywne zużycie paliwa, co jest zresztą jego kolejną pozytywną cechą. 
Na tym 13-metrowym wielokadłubowcu znajdziemy ogromną powierzchnię do bytowa-
nia i wypoczynku: duży flybridge z grillem, barem i bezpośrednim dostępem do usytuo-
wanej na dziobie platformy do opalania, wygodną kuchnię z salonem/mesą na pokładzie 
głównym oraz zlokalizowaną w obu pływakach część sypialną z możliwością konfiguracji 
liczby kabin. Jacht wyposażony jest w zbiorniki: na paliwo – 1000 l, wodę – 780 l oraz 110 l 
na nieczystości. Zanurzenie Leoparda 43 PC wynosi 0,93 m, a jego cena zaczyna się  
od około 445 tysięcy dolarów USA.
Więcej: www.luxusry-sails.pl
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