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ŻAGLE 
INSTYTUT OPINII
Zaprasza na testy jachtów żaglowych i motorowych
l   Rzetelna i obiektywna ocena.
l   Opis jednostki pod kątem własności nautycznych, wykonania i designu
l   Biegunowa prędkości (w oparciu o różne kursy względem wiatru)
l   Dane techniczne jachtu i wykres prędkości i głośności
l   Gwarancja publikacji na łamach Magazynu Sportów Wodnych ŻAGLE

Realizacja wykonania testu, jest ściśle powiązana z kampanią reklamową stoczni na łamach najpoczytniej-
szego portalu o tej tematyce – WWW.ZAGLE.COM.PL. o wartości równej kwocie 4000 netto. Zarówno 
format reklamy jaki ustalany jest w zależności od zapotrzebowania zleceniodawcy i możliwości serwisu. 
Wykupiona kampania jest jednocześnie gwarancją wykonania testu jachtu w terminie uzgodnionym 
z członkami grupy testowej.

l   Zamawiający test otrzymuje złożony materiał redakcyjny  
w formie elektronicznej do własnych celów marketingowych. 

l  5 egzemplarzy Magazynu „Żagle” z opublikowanym testem jednostki.

Odpowiadając oczekiwaniom naszych partnerów i kontrahentów stworzyliśmy możliwość 
rozszerzenia całej akcji o filmową wersję przeprowadzonego testu .Wraz z grupą testową 
na miejsce przyjeżdża z kamerą filmowiec grupy „ ZPR Media” Powstały film ( ok.10-12 mi-
nut ) zostaje następnie zmontowany i trafia na portal ZAGLE.COM.PL. na stronę główną 
portalu i dalej zostaje na zakładce ŻAGLE TV. Wersja crossmediowa ( test w miesięczni-
ku + film na portalu ) to koszt 8500 netto Również materiał filmowy trafia do zlece-
niodawcy, który może wykorzystywać go do własnych celów marketingowych. 

Żagle | www.zagle.com.pl 
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Jednostka napędowa

Wszystkie modele od 43 stóp długości mają 

standardowe wyposażenie w system napę-

du Volvo Penta IPS. Testowana Sessa C48 

przystosowana jest do wielkości IPS 600, na 

który składają się dwa silniki wysokoprężne 

D6 435 o mocy 435 KM każdy oraz układ ciąg-

nących, podwójnych śrub przeciwbieżnych. 

W trakcie szybkiego pływania korzysta się 

z podwójnej manetki elektronicznej, w por-

cie natomiast doskonale i precyzyjnie prowa-

dzi się jacht za pomocą joysticka. Całością za-

rządza komputer, dobierający odpowiednie 

ułożenia każdego z układów przeniesienia 

napędu oraz kierunku pracy śrub.

Same silniki to nowoczesne systemy na-

pędowe, wyposażone w turbodoładowanie, 

aftercooler, po cztery zawory na cylinder 

oraz podwójny wałek rozrządu w głowicy. 

Jak przystało na zastosowaną technologię, 

silniki mają bardzo duży moment obrotowy 

o płaskim wykresie, praktycznie w pełnym 

zakresie obrotów. Napędy Volvo Penta znane 

są też z niezawodnej i ekonomicznej pracy.

Testujemy

Morze w okolicach Denii nie wróżyło nam 

zbyt lekkiego testowania i przyjemności 

w kontestowaniu ładnej słonecznej pogody. 

Wiatr o sile około 4B i długa, wysoka fala 

rozbujana aż od Afryki zapowiadały ostrą 

morską przygodę. Dla jachtu motorowego tej 

wielkości nie stanowi to wielkiego problemu, 

od załogi i pilota wymaga jednak dużej uwagi. 

Pływaliśmy w osiem osób, ale jacht nasz jakby 

tego kompletnie nie odczuwał. Bez problemu 

przeprowadziliśmy wszystkie zaplanowane 

pomiary, nawet przy pełnej szybkości jacht 

dawał sobie doskonale radę z naprawdę wyso-

kimi falami. Osiągnięte parametry jazdy do-

brze świadczą o jego dynamice i sportowym 

charakterze. Doskonale wchodził w ślizg już 

po około 10 sek. (przy 2800 obr./min), a mak-

symalną prędkość (32 w) osiągał w ciągu 28 

sekund. Dużym plusem było jego zachowanie 

i słuchanie steru oraz manetki napędowej. 

Prowadziło się go znakomicie. 

Brak stałych drzwi w nadbudówce rzuto-

wał natomiast na dosyć wysoki poziom hałasu 

we wnętrzu, dochodzący przy maksymalnej 

prędkości nawet do 90 dB. Pozbawienie osło-

ny od tyłu powodowało również zalewanie 

kanapy we wnętrzu przez przelatujące przez 

dach nadbudówki bryzgi od pokonywanych 

fal. Mogliśmy oczywiście rozpiąć namiot 

osłaniający, ale zabrakło nam cierpliwości. 

W tych trudnych warunkach nie było rów-

nież mowy o odsunięciu olbrzymiego dachu 

– sunroofa. Nie mogliśmy więc w pełni ko-

rzystać z dobrodziejstwa wiosennego słońca 

i opalać się na licznych sunpadach.

Podsumowanie

Sessa C48 zachwyca niewątpliwie zgrabną 

i proporcjonalną sylwetką, z nowocześnie 

zaprojektowanymi i charakterystycznymi 

oknami w burtach. We wnętrzu widać dużą 

dbałość o wykończenie i szczegóły. W niektó-

rych jednak elementach nastąpił chyba lekki 

przerost formy nad treścią. 

Trochę trudno zaakceptować nam ostrokan-

ciaste klamki czy podobnie zaprojektowaną 

armaturę wodną (wszystko samo w sposobie 

bardzo oryginalne i designerskie), które mogą 

jednak spowodować nawet uszkodzenia ciała 

podczas pływania w trudniejszych warunkach, 

takich  chociażby, jakie mieliśmy na teście. Mi-

nus daliśmy też za brak uchwytów przy przej-

ściu z rufy do kokpitu. Co ciekawe, oglądając 

później mniejszy model (C43), zauważyliśmy, 

że był on wyposażony w odpowiednie uchwy-

ty w tym miejscu. Na plus zasługuje natomiast 

zachowanie jachtu i łatwość manewrowania. 

Jest to wszak stosunkowo duża jednostka, 

a nie czuje się tego zupełnie w czasie prowa-

dzenia. Doskonale i  bez zarzutu prezentuje 

się rozplanowanie funkcjonalne wnętrza.

n Dzielność morska Sessy C48 to jedna z jej większych zalet

n Wzornictwo wnętrza jachtu zostało dopieszczone w każdym elemencie

n Jachtem steruje się wyjątkowo lekko

n Szerokie i wygodne łoże małżeńskie w kabinie armatorskiej

n W kambuzie nie brakuje szafek 

Żagle	 czerwiec	2011
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Plusy

–  sportowa i nowoczesna 

sylwetka 

–  łatwość w prowadzeniu 

i manewrowaniu

–  funkcjonalne zaprojektowanie 

wnętrza

–  wygodne i liczne miejsca do 

opalania się 

Minusy

–  niebezpieczne i kanciaste 

elementy wyposażenia

–  brak bezpiecznego uchwytu 

przy przejściu z rufy

Kadłub

dł. całkowita 

15,72 m

szerokość całkowita 

4,28 m

zanurzenie 

1,10 m

masa 

13 000 kg

maksymalna moc silnika 

2 x 435 KM/2 x 320 kW

zbiornik paliwa 

2 x 636 l

zbiornik wody 

530 l

kategoria CE 

B 

konstruktor 

Christian Grande

producent 

Sessa Marine 

Jednostka napędowa

2 x Volvo Penta D6 435, pracujące w systemie IPS 600 z joystickiem, wysokoprężny, 

turbodoładowanie, aftercooler, bezpośredni wtrysk,4 zawory na cylinder 

pojemność skokowa 

2 x 5500 cm3

masa silników 

2 x 699 kg

moc maksymalna 

2 x 435 KM/2 x 320 kW 

maks. obroty 

2 x 3500 obr./min

liczba cylindrów 

2 x 6 w rzędzie

alternator 

2 x 115 A 

cena 

590 tys. euro (z silnikami plus VAT)

Dane techniczne Sessa C48

szerokość 4,28 m
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długość maks. 15,72 m
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n Szerokie i wygodne łoże małżeńskie w kabinie armatorskiej
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Projektanci jachtów co chwila zaskakują nas 

czymś nowym. Jedni, zainspirowani rozwią-

zaniami sprzed lat, tworzą w stylu retro, inni 

wymyślają projekty, które można wprowa-

dzić w życie dzięki rozwojowi techniki dopie-

ro teraz. Konstruktorzy Dufoura 500 Grand 

Large poszli tą drugą ścieżką – stworzyli jed-

nostkę o nowoczesnych kształtach, a w jej 

wnętrzu rozwiązania, które trudno znaleźć 

w znanych nam jachtach żaglowych.

Pokład, kokPit i ich wyPosażenie 

Od razu widać, że mamy do czynienia z zu-

pełnie nowym wizerunkiem Dufoura. Jacht 

ma smukłą linię kadłuba, a jego nadbudów-

ka, płynnie wznosząca się w kierunku rufy, 

została świetnie wkomponowana w kontur 

sylwetki. Wmontowane w jej boczne ścianki 

długie, przyciemniane okna powodują, że 

jest prawie niewidoczna, tworząc z kadłu-

bem jednolitą bryłę. Ale to dopiero początek 

nowości i miłych zaskoczeń.

Wchodzimy na pokład od strony rufy przez 

odchylaną platformę kąpielową i wygodne 

schodki. W czasie pływania platforma służy 

za zamknięcie pawęży, a po jej wewnętrznej 

stronie znajdują się składane klapy, które 

po podniesieniu tworzą dodatkowe ławeczki 

dla załogi. Kokpit jest obszerny. W tylnej jego 

części zauważyliśmy wysoko zamontowa-

ny postument/ławkę w środku pawęży. Po 

podniesieniu zakrywającej go klapy spo-

dziewaliśmy się głębokiej bakisty, ty
mcza-

sem... kryła ona kuchenkę (grilla), do której 

wygodne dojście i obsługa zostały przewi-

dziane właśnie z tylnej platformy. Dopiero 

po podniesieniu całego postumentu otwiera 

się dostęp do przestronnej bakisty rufowej.

Dwa symetrycznie zamontowane koła 

sterowe można obsługiwać w pozycji stoją-

cej lub siedząc bokiem na fragmentach pół-

pokładów kryjących pod spodem niewielkie 

bakisty. W
 samym środku kokpitu króluje 

elegancki drewniany stół, ze składanymi 

bokami, zamocowany na laminatowym 

wybrzuszeniu. Pod stołem zabudowano lo-

dówkę, pod blatem zaś umieszczono… zle-

wozmywak z ciepłą i zimną wodą. Wzdłuż 

obu burt ciągną się wygodne kanapy pokryte 

teakiem. Ta na prawej burcie ma ruchomą 

część siedziska, odsłaniającą po podniesie-

niu dostęp do olbrzymiej bakisty. Na lewej 

mamy składaną klapę na całej długości, 

która z kolei po podniesieniu tworzy wraz 

z kanapą dużą leżankę.

Na dziób przechodzi się po wygodnych 

półpokładach, trzymając się handrelingów 

na nadbudówce lub relingów, podziwiając 

po drodze liczne, zamontowane na płask, 

luki i świetliki w jej suficie. Szczególne 

StaniSław iwińSki

długość 14,75 m

cena od 229 000euro

 Flagowiec 

w nowym 

stylu
Dufour 500 Grand Large miał oficjalną 

premierę na odbywającym się we wrześniu 2012 r. 

Salonie Nautycznym w Cannes. Jacht jest obecnie 

największą, flagową, jednostką francuskiej stoczni 

z La Rochelle, gdzie mieliśmy okazję przeprowadzić 

jego test już dwa miesiące po premierze.

Żagle 
luty 2013

technika
Test jachtu Dufour 500 Grand Large
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wrażenie robi ogromna panoramiczna szy-

ba zamontowana w poprzek całego jachtu 

nad przednią częścią mesy. Poza tym mamy 

aż dziewięć otwieranych otworów sufito-

wych. Wszystkie ciągi komunikacyjne oraz 

większa część dachu nadbudówki zostały 

wyłożone eleganckim drewnem teakowym 

(w standardzie jest on tylko w kokpicie). Na 

pokładzie liczne klasyczne knagi podkreśla-

ją prawdziwy żeglarski charakter jachtu.

Talia szotów grota mocowana jest do ru-

chomego wózka na szynie zamontowanej 

na dachu nadbudówki. Szoty przez system 

bloczków kierunkowych poprowadzono 

w kierunku masztu, a stamtąd na kabesta-

ny w kokpicie. Zarówno szoty, jak i fały oraz 

liny regulacji schowane zostały pod lami-

natową nakładką nad dachem nadbudówki 

i wyprowadzone po obu bokach zejściówki 

na dwie pary (po sześć) blokad i dwa ka-

bestany. Podłoga kokpitu przy zejściówce 

jest podnoszona, kryjąc schowek na wolne 

końce lin. Drugą parę kabestanów i blokad 

zamontowano na półpokładach w okolicach 

siedziska sternika.

Wnętr
ze

Pierwszym pomieszczeniem jest mesa, 

w której centralne miejsce zajmuje długi 

składany stół. Siedzi się wokół niego na dużej 

kanapie w kształcie litery „L” na lewej burcie 

oraz na przesuwanej – ale przymocowanej do 

podłogi – małej kanapie/pufie z podnoszonym 

oparciem. Stolik mocowany jest na telesko-

powych nogach, pozwalających zmieniać 

wysokość jego położenia. Po maksymalnym 

opuszczeniu uzyskujemy podporę pod mate-

rac i wygodne spanie dla dwóch osób.

Na prawej burcie mamy kolejną kanapę 

wypoczynkową, w jej tylnej części umiesz-

czono kącik nawigacyjny, składający się ze 

stolika i fotela. Zarówno położenie stolika, 

jak i siedziska nawigatora można uchylnie 

zmieniać w zależności od przechyłu jachtu.

Kambuz na Dufourze 500 umieszczono 

w przedniej części, na wysokości pilersu 

i tylnej ścianki kabiny przedniej. Podzielony 

został na dwie części: na lewej burcie mamy 

Dufour 500 GL

Dane techniczne

długość kadłuba 
14,75 m

długość w linii wodnej (KLW) 13,75 m

szerokość 

4,80 m

zanurzenie standard 
2,00 m

zanurzenie opcja 
2,30 m

masa 

14,2 t

masa kila 

4,2 t

silnik 
Volvo Penta Saildrive 75 KM

zbiornik paliwa 

500 l

zbiornik wody 

660 l

pow. żagli 

130 m² 

cena 
od 229 tys. euro + VAT

więcej: 
www.yachtsandyachting.pl
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Dominik ŻyckiStanisław Iwiński

PORTAL WWW.ZAGLE.COM.PL 
Liczba unikalnych użytkowników portalu wynosi 
około 54 260* którzy generują co miesiąc na stronie 
ponad 129 447* odsłon
dane: Gemius Traffic VIII 2014

Zapraszamy: 
Magazyn sportów Wodnych ŻAGLE 

Dominik Życki 
- Szef działu techniki         tel. +48 22 590 51 67

Stanisław Iwiński 
- Dział motorowodny     tel. +48 22 590 54 52

Piotr Dalecki  
- Zamawianie testów i kampania na portalu
        tel. +48 22 590 53 44


