
Opis tego luksusowego katamaranu żaglo-
wego warto zacząć od jego wnętrza. Leo-
pard 58 oferowany jest bowiem – jako jedy-
ny obecnie na rynku – w wersjach od 2- do 
6-kabinowej. W dodatku każda z indywi-
dualną toaletą! W Leopardzie te dwie „do-
datkowe” kabiny umieszczono nie w kad-
łubach, ale na pokładzie głównym i można 
przejść z nich bezpośrednio na... dziobowy 
kokpit umieszczony przed masztem. Op-
cjonalnie w miejsce kabin mieszkalnych 
można tu mieć salon – tak jak projektuje się 
to w katamaranach innych marek, wtedy 
pomiędzy tym dziobowym „tarasem” a wy-
poczynkową częścią na rufie tworzy się 
ogromna, luksusowo urządzona przestrzeń 
rekreacyjno-wypoczynkowa. W kadłubach 
na dziobach można zamówić dwie kajut-
ki dla np. załogi stałej. Na zewnątrz w Leo-
pardzie 58 imponuje ogromna, opuszcza-
na z poziomu pokładu głównego do wody 
platforma kąpielowa, jak również prze-
stronny i zadaszony mostek nawigacyjno-
-rekreacyjny. Z niego sternik świetnie wi-
dzi wszystko, co dzieje się wokół jachtu 
(i żagle, przez przezroczyste panele w sufi-
cie), a załoga ma przewiewne miejsce wy-

6 kabin luksusu
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Protoplasta tej jednostki Phobos 25 od-
niósł duży sukces na Mazurach za sprawą 
przestronnego wnętrza, wygodnego kok-
pitu i dobrych parametrów nautycznych 
i jest nadal produkowany. Nowy Phobos 
24.5 to jakby zwężona jego wersja, przezna-
czona dla klientów, którzy chcą mieć wy-
godny jacht z możliwością łatwego holowa-
nia na przyczepie. Phobos 25 ma bowiem 
kadłub o 31 cm przekraczający dopuszczal-
ną szerokość, jaka pozwala na holowanie 
jachtu na przyczepie za samochodem oso-

Wygodny i łatwy w transporcie

długość całkowita 17,56 m
szerokość 8,45 m
zanurzenie 1,83 m
masa 28 tys. kg
zbiornik wody 1560 l
zbiornik paliwa 900 l
silniki 2 x 75 lub 2 x 100 KM
cena od 1219 tys. USD + VAT
więcej: www.leopardcatamarans.pl

L e opa r d 58
da n e t e c h n ic z n e

długość kadłuba 7,45 m
szerokość 2,52 m
zanurzenie 0,33/1,43 m
masa 1900 kg
wys. w kabinie 182 cm
pow. żagli 30 m2

załoga 6 – 8 os.
silnik 5 – 10 KM
cena od 54 900 tys. zł + VAT
więcej: www.dalpolyacht.pl

p hobo s 24.5
da n e t e c h n ic z n e

bowym. Szerokość najnowszego Phobo-
sa 24.5 wynosi 2,52 m, dzięki czemu można 
przewozić go drogą. Zmniejszenie tego pa-
rametru tylko minimalnie ograniczyło prze-
stronność wnętrza. Kadłub został przepro-
jektowany tak, by jak najmniej utracić z jego 
ponadprzeciętnej pojemności. W nowej ło-
dzi zastosowano m.in. niemal pionowe bur-
ty i łamane poszycie na rufie – zabiegi po-
szerzające wnętrze do maksimum. Uzyska-
no tak samo jak w 25-tce pięć do ośmiu koi, 
zamykaną niemałą kabinę toaletową, spo-

poczynku, z wygodnymi kanapami, leżan-
kami, grillem, lodówką, zlewozmywakiem 
itd. Projektanci – biuro stoczni Robertson 
& Caine – wprowadzili duże świetliki w kad-
łubach, zapewniające mnóstwo światła 
w kabinach i wysmuklające wizualnie ele-
gancką linię jednostki. Podobny cel miało 
zastosowanie wielkich, przyciemnianych 
okien w nadbudówce, dzięki którym ka-
tamaran wydaje się mniejszy i zwarty. Od 
niedawna południowoafrykańska stocznia 
ma polskiego przedstawiciela. (dż)

ry kambuz z pełnym wyposażeniem. Śro-
dek Phobosa 24.5 stocznia Dalpol zabudo-
wuje w dwóch kombinacjach: czarterowej 
6 + 2 lub armatorskiej 5 + 1. Koja dziobowa 
w każdej z nich może być odseparowana od 
mesy, ale zamykana kabina rufowa jest tyl-
ko w wersji armatorskiej. Phobos 24.5 ma 
spory kokpit, z którego dobrze widać drogę  
przed jachtem. W wersji mieczowej spełnia 
kryteria kategorii C (6B), w wersji kilowej 
zaś z falszkilem kategorię B (żegluga mor-
ska do 8B). Pierwsze testy na wodzie wios-
ną potwierdziły, że zwężenie kadłuba nie 
wpłynęło na pogorszenie własności nau-
tycznych względem Phobosa 25. (dż)
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