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Початок роботи Морської адміністрації України
Кріс Ніколсон про VOR 2017–2018
Чемпіонат України з кайтбордингу
Finn World Masters 2018
Из реки в море на GRAND Nautilus N585

Моторний катамаран MY 44
на всесвітній виставці BOOT 2018,
що відбувалась у Дюссельдорфі
(Німеччина), отримав нагороду
«Європейська яхта року» в категорії
«До 45 футів»

MY 44 – новий
моторний
катамаран

Текст: Ігор ПЕРЕСТЮК
Фото надані виробником

Д

ва суднові корпуси розташовані на деякій відстані
обабіч один одного – давно відома схема, мало не
з часів Древнього Єгипту, була і досі є вживаною
для різних призначень. Найвидніші привабливості такої
схеми – широка палуба та остійність на малих кутах нахилу. Не занурюючись у глибини історії з цього приводу,
можна відзначити кілька напрямків використання катамаранів – це судна для перевезень пасажирів або вантажів, а також для гасіння пожеж, ведення буріння, наукових досліджень, військових операцій. Та останнім часом
набирають розповсюдження моторні двохкорпусні судна
для відпочинку та прогулянок. Про деякі з них див. «Шкіпер», № 5/2014, № 2, 5/2017.
Французька компанія «Фонтейн Пажо» (Fountaine Pajot)
заснована у 1976 році двома спортсменами – Жаном Фонтейном (Jean-Francois Fountaine), переможцем чемпіонату
світу в класі ½ т, та Іво Пажо (Yves Pajot), срібним медалістом у класі Flying Dutchman Олімпійських ігор 1972 року.
До них долучився ще Даніель Тристан (Daniel Giron Remi
Tristan). Спочатку вони будували швертботи 505, 470, 420.
Згодом вирішили зосередитись на створенні вітрильних
круїзних катамаранів, яких до 40-річного ювілею фірми
збудували 2700 одиниць. Сьогодні багато з них наповню-

ють флоти різних чартерних фірм. Сучасна компанія має
корабельні на двох майданчиках: у La Rochelle площею
8000 м2 та в Aigrefeuille ще 13000 м2.
До моторних круїзних катамаранів, які будує фірма, належать три моделі – MY 37, 44, 55. На виході ще одна – MY 40.
Загальне розташування. Катамаран має три рівні для
використання: трюм, верхню палубу та флайбрідж.
На першому розташовані три двомісні каюти з трьома
санблоками. Лівий борт зайнятий апартаментами власника площею 15 м2. По правому борту розташовані дві
каюти також із власними санблоками, в яких встановлено унітази, умивальники та душові кабіни.
На верхній палубі в носовій частині – місце для засмагання із невеличким трюмом під ним для палубних меблів
і рятувального плота. В середній частині судна – рубка
(палуба якої трохи піднята відносно палуби кокпіту), яку
вздовж обох бортів можна вільно оминати, щоб потрапити на носову частину або кормову. В рубці знаходиться
місце стернового, салон площею 20 м2, а в кормовій частині приміщення – камбуз з двома гріючими поверхнями,
мийкою з гарячою та холодною водою, влаштований біля
вікна, через яке можна подавати страви у кокпіт. Місткий
холодильник розташований на протилежному лівому борту разом із стелажем для пляшок вина і поруч із входом
до каюти власника. Посередині салону – невеликий люк,
який можна відкривати лише за допомогою присмокту-
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МОДЕЛЬ MY 44, ВІДЗНАЧЕНА ПРЕМІЄЮ
НА ВООТ 2018, МАЄ ТАКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Довжина найбільша, м
Ширина найбільша, м
Углибка, м
Водообсяг порожняком/повний, т
Запас пального, л
Запас води, л
Дальність плавання, миль
Повітряний габарит, м
Основний варіант
Рушійна установка стандартна, кВт/рушії
1. Опція
2. Опція
Вартість, €
Проектанти
Інтер’єри створив

вальної ручки. Також у рубці – входи до нижніх приміщень. У кокпіті – широкий диван, люки доступу до моторних відділень, між якими є люк у комору із рятувальним
плотом, та виходи на купальну платформу, яку складено з
двох частин – постійної шириною 0,305 м та рухомої шириною 1,37 м. Останню за допомогою гідравлики можна
занурити нижче поверхні води і підняти невеличкий тендер або якийсь інший вантаж. На ходу цю платформу піднімають до рівня фіксованої частини.
Також у кокпіті біля кормової стінки рубки встановлено гвинтовий трап для виходу на флайбрідж.
Флайбрідж просторий і зручний, як-не-як 12 м2, і може бути захищений від сонця тентом. У носовій частині –
пост керування та ще одне місце для засмагання, в кормовій – зручний кутовий диван.
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13,4
6,61
1,30
14,9/22,5
2 х 1000
2 х 350
1000
6,10
3 каюти – 3 санблоки
2 х191 Volvo Penta/2 x IPS 350
2 х 220 Volvo Penta / 2 x IPS400
2 x 320 Volvo Penta / 2 x IPS 600
624 180,00
Andrieu Yacht Design
та Andreani Design
Pierangelo Andreani

Корпус виготовлений із склопластику. Підводні об’єми
корпусів досить «гострі» в носових частинах і дещо сплощені у кормових, де розташовані колонки IPS. У надводній частині обидва корпуси мають скули-бризковідбійники, з’єднані розвинутим мостом, що майже дорівнює
довжині судна. В ньому містяться необхідні комори для
спорядження. Зовнішні борти мають поздовжні ніші, в
яких встановлено ілюмінатори прилеглих кают.
Моторні відділення. У правобортному змонтовані:
дизель Volvo Penta, охолоджувач води та Fisher Panda
Generator, у лівому також – дизель Volvo Penta та акумулятори. Двигуни безпосередньо під’єднані до колонок
IPS – вочевидь це зручніше і для контролю, ніж у випадках поєднання двигунів із кутовими колонками. Доступ
до горловин паливних цистерн розміщено під люком між

рубкою та люком доступу до правобортного моторного
відділення. У таблиці показано залежність між числом
обертів, швидкістю та дальністю плавання.
Число обертів
600
1750
2500
3000
3500
3600

Вузли
3,9
8,8
13,3
18,7
23,1
23,8

Милі
3381
817,1
381,9
380,2
274,3
257,3

Рівень шуму, дБ
59
69
71
72
78
78

Загальносудновий електрощит розташований у проході до каюти власника.
Навігаційне обладнання – Navigational Garmin, Adria
tic Sea Pilot, GPS Plotter, глибиномір, лаг, засоби комунікації, радар. Обидва пости управління мають майже
однаковий склад контрольних приладів включно з багатофункціональним дисплеєм.
Випробування. При виході з порту Пальма-де-Майорка
на борту було 8 осіб, 2000 л дизельного пального, 600 л
питної води. Керування вели з другого посту управління,
що на флайбриджі. Плавно відкрили електронний дросель і за 8 секунд виявили, що судно глісує, а за 20 секунд вже мчали зі швидкістю 24,2 вузла. На лічильнику
3600 об./хв., витрата пального сягнула 170 л/год. На 15 вузлах цей покажчик різко впав до 70 л/год. Після цього
зробили коло радіусом 25 м при 2400 об./хв. Маневрувати судном було напрочуд легко як із флайбріджу, так
із поста в рубці. При цьому рівень шуму в салоні протягом тесту на крейсерській швидкості не перевищував
65 децибел. Також було виявлено «ефект мосту» – при ході проти хвилі на курсі 0° і збільшенні швидкості тиск повітря між корпусами та мостом сприяє створенню ефекту
розпилювання води і перекидання її через носову частину. Але після незначної зміни курсу це явище зникає.
Під час випробувань було встановлено вплив потужностей двигунів на швидкісні покажчики за різних величин водообсягу, а саме:
Водообсяг, т
Порожняком
+ 50% навантаження
+ 100% навантаження

IPS 350
20
–
–

Рушії
IPS 400
IPS 600
Швидкість, вузли
23
30
21
28
–
26

Подібні величини були досягнуті в США з такими самими рушійними установками.
Форма корпусів із виділеними нішами для ілюмінаторів, даху рубки, що захищає від опадів та сонячних променів, весь кокпіт та стояки жорсткого тенту флайбріджу
перебувають у певній гармонії, що підкреслює і пофарбування. Все це створює динамічний, дещо агресивний,
силует, не підвладний короткочасним вибрикам моди на
закручені об’єми та контури, тобто розрахований на дов
гий життєвий цикл.

шkіnер 4/18

ОФІЦІЙНИЙ
ІМПОРТЕР
ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-КТТ»
м. Одеса, вул. Троїцька, 18
тел. 048 796 50 01, 048 796 50 02
Змінно-запасні частини:

vp.parts@transservice.com.ua
Сервіс:

vp.am@transservice.com.ua
Двигуни:

oleg.perestyuk@ukr.net
www.transservice.com.ua

ДИЛЕРИ
МПП «Меридіан»

м. Чернівці, вул. Гайдара, 2-А, тел. 067 373 02 71, 067 373 02 72
info@maiak.com.ua, www.maiak.com.ua
ТОВ «Бріг ЛТД»

м. Харків, вул. Новгородська, 3-Б, тел. 057 719 69 05, 057 766 09 11
info.kharkov@brig-motors.com, www.brig-ltd.com
ПП «Техносервісінформ»

м. Дніпро, вул. Березинська, 52-А, тел. 066 012 76 75, 068 650 70 45
info@volvotrucks.dp.ua, www.volvotrucks.dp.ua
ТОВ «Югмоторсервіс»

м. Миколаїв, вул. Скороходова, 203, тел. 0512 245 024, 050 394 37 80
yms.ukr@gmail.com, www.flagmanyachts.com
ТОВ «ФХ-сервіс»

Львівська обл., с. Малехів, вул. Л. Українки, 45, тел. 032 235 11 11
khytrov@fhservice.lviv.ua
Яхт-клуб «Maxim marine»

м. Нова Каховка, пр-т Дніпровський, 44-А, тел. 050 318 88 20, 055 497 15 25
max@maxmarine.com.ua, www.maxmarine.com.ua
Яхт-клуб «Оріяна»

Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, 3, тел. 044 451 50 20, 050 477 20 07
service@oriyana.com, www.oriyana.com

www.volvopenta.com

