BENIGUET
TECHNICAL FILE
FRANÇOIS VIVIER – ARCHITECTE NAVAL
Béniguet iki versiyon halinde sunulan yeni bir teknedir:
•
•

Stir Ven esprisine yakın fakat daha küçük, üstü açık
gezinti teknesi (tente altında üç kişi yatabilir)
yandaki resimde görülen kamaralı tekne

Gezi teknesinin kullanım alanı günlük gezilerdir, bir sığınak
temin eder, gölgede kestirme imkanı sağlar, kimyasal veya deniz
tipi WC mevcuttur, çay ısıtma veya sıcak yemek hazırlama
imkanı vardır. Elbette, iki yetişkin ve bir çocuk burunda geceyi
geçirebilir. Fakat, bu boyutta bir teknede gerekli olduğu şekilde,
dış mekanı mümkün olduğunca avantajlı kullanmak istedik.
Kokpitteki 2 metre boyundaki iki bank, size benzersiz bir konfor
sunarken, hiç zorluk çekmeden balık tutmanıza veya gezinti
yapmanıza imkan verir. Motor çukurunun her iki yanında, kova
veya balıkçılık malzemelerini koyabileceğiniz alçak bölümler
bulunduğunu da belirtmek isteriz. Metal salma kokpitin altında
dönebilir şekilde bağlıdır, ve ne kokpitin ne de diğer donanımın
alanını daraltır. Bu özellik Bériguet’ e gelenekten esinlenmiş
diğer gezi teknelerinin pek çoğundan daha yüksek performans
sağlar. Adetim olduğu üzere, iyi bir yelkenlide dümen tutma
keyfine çok önem verdim.
Arka tarafı kesik küçük omurga, teknenin integral salmalı
tekneler kadar kolaylıkla suya indirilmesini sağlarken,
manevraları kolaylaştıracak şekilde dümen ekseni üzerinde ve
dümencinin kolaylıkla erişebileceği bir konumda bulunan çukur
içerisindeki dıştan takma motoru korur. Sadelikten yana olanlar,
yelken ile seyrederken motoru çıkartıp bir sandık içerisine veya
basitçe arka tarafa enlemesine yerleştirebilirler. Ayrıca,
saklanacağı yer düşünülmüş olan boyna küreğini de
kullanabilirler. Burundaki zincir sandığı, malzeme saklama
sandıkları, kasara ön tarafında açılır lumboz kapakları vs. gibi
talepkar bir denizcinin isteyebileceği hiçbir şey unutulmamıştır.
Bindirme kontreplak-epoksi yapı çok modern, aynı zamanda
klasik keyif teknelerinin ruhunu yansıtan bir çözümdür. Cilalı
parçaların sayısını sınırlamak, veya yağlı teak parçalar ile
değiştirmek kaydıyla, bakım ihtiyacı polyester gövdeli bir tekne
ile aynıdır. Gövde su geçirmez ve kendinden tahliyelidir. Safra
yaklaşık 170 kg olup, bunun yarısı salmada yer alır, bu da seyir
esnasında safranın oldukça alçakta yer almasını sağlar. Tüm
bunlar, Béniguet’ i çok güvenilir bir tekne yapmaktadır.
Béniguet, Pariste’ ki son denizcilik fuarında sergilenmiş olup
(Aralık 2005), büyük beğeni toplamıştır. İlk denemeleri Ocak
başında Rance’ da gerçekleştirilmiştir.
Amatör yapım için planlar ve kit, Ocak 2006 sonunda temin
edilebilecektir.

Boy
5.85 m
Su hattı
5,25 m
En
2.10 m
Su hersimi ( Salma çekilmiş)
0,43 m
Su kesimi (Salma aşağıda)
1.20 m
Ağırlık
700 kg
Safra
150 kg
Yelken alanı
20.3 m2
İstihap
5 yetişkin
İmalat
Bindirme kontrplak
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