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SILENT 79 YACHT

The name gives you a hint: the Silent 79 Yacht isn't powered by a noisy combustion
engine. Instead, the 79-foot vessel has an array of 70 photovoltaic panels that provide the
power for the onboard and propulsion systems. A bank of lithium-ion batteries stores
energy for cloudy days and a generator provides emergency backup. Otherwise, it's a fairly
standard affair, with plenty of deck space on the perimeter — the solar panels provide
shade in the center — and configurations ranging from four to six bedrooms. Set to launch
in 2020, two of them are already spoken for, with a third still seeking an owner.
BUY FROM SILENT YACHTS / $3.88 MILLION+

https://uncrate.com/silent-79-yacht/
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Silent Yachts anuncia três catamarãs de 24 metros
em construção
14/11/2018

A especialista em ecocatamarãs austríaca Silent Yachts revelou que três unidades do seu modelo
Silent 79 Cruiser já estão em construção.
Duas unidades do modelo de catamarã de 24 metros, totalmente alimentado por energia solar, já
foram vendidas e a primeira tem entrega prevista para 2020. A notícia vem depois que o modelo de
16.7 metros 55 do Silent Yachts foi exibido no Cannes Yachting Festival desse ano.
As três unidades estão em construção no Consorzio Navale em Marotta, na Itália, e foram
projetadas dentro e por fora por Marco Casali, da Too Design. Enquanto isso, a arquitetura naval foi
assinada pela Insenaval. O conceito foi criado pelo executivochefe da Silent Yachts, Michael Köhler.
Alimentado inteiramente pela energia solar capturada por seu extenso painel de flybridge, o Silent
79 ostenta um design exterior que é “limpo e atemporal, com linhas retas de enormes janelas”,
permitindo a entrada de muita luz natural.
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O catamarã possui amplas áreas sociais enquanto o cockpit é equipado com lounge e bar. A área de
proa está equipada com um sofá de frente para o mar e sunpads.

A Silent Yachts disponibiliza uma versão com propulsão híbrida
O catamarã é equipado com um par de motores de 250 kW para uma velocidade máxima de 20
nós. É capaz de viajar a 67 nós em completo silêncio com autonomia ilimitada passando 100
milhas náuticas por dia. Também está disponível uma versão de energia híbrida, que inclui a
combinação de um par de motores de 220 HP com dois motores diesel de 14 kW.
O Silent 79 está disponível em várias versões de layout e pode acomodar no máximo 10 pessoas
em cinco cabines. Estas podem incluir uma cama de casal ou duas de solteiro. A cabine master
possui um banheiro privativo e um closet com mesa de trabalho, armários e espelho grande. A
primeira unidade apresenta um layout de quatro cabines com duas cabines master.
Sem uma sala de máquinas, o Silent 79 também tem espaço suficiente para um tender de 4,5
metros.
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