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Τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά σχέδια αποτελούν ολοένα και πιο δημοφιλείς επιλογές για τα νέα yachts, συμπεριλαμβανομένων των
superyachts, των 260 ποδιών. Το συγκεκριμένο yacht των 79 ποδιών διαθέτει μια μεγάλη σειρά από 70 φωτοβολταϊκά πάνελ υψηλής
απόδοσης στην εκτεταμένη οροφή του, που μπορούν να δώσουν μέγιστη ισχύ 25.000 Watt. Αυτό επιτρέπει στο σκάφος να παράγει
αρκετή ισχύ ώστε όχι μόνο να τρέχει συστήματα επί του σκάφους – όπως φώτα, ψύξη, θέρμανση νερού κ.λπ. – αλλά επίσης να
τροφοδοτεί το σύστημα προώθησης, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να λειτουργήσει πλήρως χωρίς εκπομπές ρύπων. Και δεν έχει
κανένα πρόβλημα την νύχτα ή κατά τις συννεφιασμένες μέρες – καθώς το yacht διαθέτει μπαταρίες ιόντων λιθίου (οι ίδιες με αυτές
που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα Tesla) που μπορούν να αποθηκεύσουν έως και 240 kWh ενέργειας. Εάν τα πράγματα γίνουν
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πραγματικά δύσκολα, υπάρχει μια γεννήτρια στο σκάφος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επαναφορτίσετε την μπαταρία σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Το yacht μπορεί να ταξιδέψει με ταχύτητα έξι έως επτά κόμβων χρησιμοποιώντας μόνο ηλεκτρική ενέργεια, και μια προαιρετική
αναβάθμιση του κινητήρα μπορεί να δώσει μια τελική ταχύτητα 20 κόμβων. Ωστόσο, αν δεν ενδιαφέρεστε τόσο για το περιβάλλον ή για
την εξοικονόμηση χρημάτων απο τα καύσιμα, μπορείτε επίσης να πάρετε μια έκδοση του yacht που βασίζεται σε δύο
πετρελαιοκινητήρες 200 hp που υποστηρίζονται από δύο ηλεκτροκινητήρες 20 kW.
Το Silent 79 είναι διαθέσιμο σε αρκετά διαφορετικά layouts, αλλά η βασική διαμόρφωση διαθέτει ένα μεγάλο κεντρικό σαλόνι με
κουζίνα, lounge και τραπεζαρία. Κάτω από το deck, το yacht μπορεί να είναι εξοπλισμένο με τέσσερα έως έξι υπνοδωμάτια, με την
διάταξη των τεσσάρων να διαθέτει: καμπίνα ιδιοκτήτη, VIP καμπίνα και δύο καμπίνες επισκεπτών – όλα με ιδιωτικό μπάνιο.
Ενώ δύο από τα Silent 79 που κατασκευάζονται έχουν ήδη βρεί αγοραστές, υπάρχει ένα υπό κατασκευή ένα τρίτο που ψάχνει για
ιδιοκτήτη. Το yacht ξεκινά από περίπου 3,88 εκατομμύρια δολάρια, αλλά η ικανοποίηση του να γνωρίζεις ότι δεν συμβάλεις στις
εκπομπές άνθρακα μπορεί να είναι ανεκτίμητη.
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Katamaran koji bešumno klizi po
vodi bez kapi nafte u motoru
Autor: S.L.
15.11.2018 09:55
Podijelite na:
Napravljen je od najboljih dostupnih materijala koji jamče
apsolutno uživanje na vodi u svim okolnostima bez obzira na
vrijeme.

Silent 55 E-Power prostrani je katamaran koji kombinira najnoviju
ekološku tehnologiju i luksuz. Riječ je plovilu dugom 16,7 metara koje se
kreće zahvaljujući modernim solarnim panelima postavljenima na krov
brodice.
https://punkufer.dnevnik.hr/clanak/katamaran-koji-besumno-klizi-po-vodi-bez-kapi-nafte-u-motoru---538451.html

Pagina 1 di 2

Katamaran koji bešumno klizi po vodi bez kapi nafte u motoru - Punkufer.hr

16/11/18 10:19

Pomoću solarnih ploča sam proizvodi svoju energiju, koja se može
iskoristiti za punjenje litijskih baterija na brodu ili
njegova električnog motora. Baš zato bešumno klizi po vodi, po čemu je
i dobio ime.
Silent 55 dolazi uz 25-godišnju garanciju na solarne ploče te
desetogodišnje jamstvo za baterije.
Napravljen je od najboljih dostupnih materijala koji jamče apsolutno
uživanje na vodi u svim okolnostima bez obzira na vrijeme.
Unutar katamarana nalazi se spavaća soba, kuhinja, prostor za
objedovanje i potpuno funkcionalna kupaonica.
Kako izgleda katamaran Silent 55, pogledajte u našoj fotogaleriji.
Zadnja izmjena: 15.11.2018 12:02
Podijelite na:
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Ultra-innovative oceangoing Silent
79

15 November, 2018
by Yachts Croatia
The first solar-powered catamaran under construction
Silent-Yachts, Austria-based producer of ultra-innovative oceangoing
solar-powered catamarans, is making a big leap in size introducing its
largest model to date. The spacious and stylish Silent 79 is now under
construction at a shipyard in Marotta, near the Italian shipbuilding capital
Ancona. Three units are under construction, two have already been sold,
and the first unit is to be launched in 2020. The Silent 79 exterior is clean
https://yachtscroatia.com/ultra-innovative-oceangoing-silent-79/?doing_wp_cron=1542369876.0919330120086669921875
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and timeless with straight lines of huge windows. They also allow
abundance of natural light filling the saloon and guest spaces while
providing panorama views throughout.

As there is no actual engine room because the yacht is solar-powered, the
Silent 79 has the largest garage in the category
Carrying solar panels, the flybridge adds sportiness to the look thanks to
horizontal air grills inspired by supercars but with eco appeal. Both aft and
forward outside spaces are spacious to host large, yet intimate, social areas.
The cockpit in the aft has a lounge and a bar, while the front area is perfect
for chilling under the sun, as it is equipped with a sea-facing sofa and
sunpads. The new Silent 79 is an oceangoing solar-electric catamaran that
uses silent electric propulsion for unlimited range without noise or fumes
and minimal vibration, she is self-sufficient and virtually maintenancefree. The catamaran is fitted with a pair of electric engines and common
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shafts. In the most powerful version, the Silent 79 can reach up to 20 knots
but this yacht’s mission is not focused on speed for sure. However, it offers
total autonomy with no fuel, fumes, exhausts or noise.
Photos by Silent-Yachts
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