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aly jacht z wygodnq kabi-
n4 to polska specjalno56.
Szczeg6lnie je6li l6dka

nie wyglqda jak kiosk ruchu, a jej
ksztalty pozwalajq na szybka
i emocjonujqcq 2egluge. Taki jest
Maxus 24, jacht z Wggorzewa,
kt6ry cieszy sig sporq popular-
no5cie na zachodzie Europy,

Maxus 24 sw4 premierq mial p6ltora
roku ternu. Jednostka zostala dobrze
przyjqta na rynkach zagranicznych.
Otrzymzla tei nagrode ,Gw62d2 Tar-
s6w" Wiatr i Woda w marcu 2009

roku (kategoria: jacht maly). DziS male
Maxusy 2egluj4juZ we wszystkich kra-
jach skandynawskich, w Niemczech,
we Wloszech, nawet na Majorce. Jed-
nak najbrdziej ptzypad\y do gustu

2eglzrzom z Francji. Magazyn Voile
pisal o tym jachcie w artykule zatylu-

iowanym ,,L arl du kompromis" (Sauka

kompromisu). Pismo Bateaux przedsta-

wilo Maxusa siowmi ,,Petits budgets,
grande exigence" (Maly budzet, du2e
wlmagania). Co ciekawe Francui wca-
le nie zamawiaj4 tych lodzi, by plywa6

nimi po jeziorach. Wykorzystujq Ma-
xusa 24 do morskiej 2eglugi weekendo-

wej. Dla malych jacht6w nie ma miejsc
w drogich marinach. Dlat€go liancuscy
armalolzy przywoLq l6dkq na przy-

czepie, woduj4 d2wigiem i przygoto-
wuj4 do 2eglugi tak szybko, jak jacht

regatowy. A po dwudniowym rejsie po
pr zybr ze2ny ch zakamarkach wyci 4gaj 4
l6dkE z powrotem na przyczepq i odwo-
2q do domu. Maxus 24 przy dlugolci
7,2 metra ma 255 cm szerokoSci, wafo
1650 kg, wiqc mo2na go bez przeszk6d

transportowac na przyczepie.

Ponrysl najachr byl prosty -konstruk-

tor Jacek Daszkiewicz chcial stworzy6
mal4 l6dkq doskonale 2egfujqcq" z ka-

binq, kt6ra pomiesci wygodnie szesc
osob. - Czasem przychodzi zam6wienie
najacht ladny i wygodny. To jak 2egluje

Jesl necz4trzeciorzqdn4 - m6wi Jacek
Daszkiewicz. - W przypadku Maxusa
24 konpromis byl przesuniqty w dru-
gq slronq Jacht mial przede wszystkim
doskonale 2eglowa6, dobrze wygl4dae,
a przy tym mial by6 dostateczde wy-
godny. Powstala l6dka dla os6b, kt6re
na swej lodzi przede wszystkim chc4
plywa6, a mieszkanie pod pokladem jest

trochEprzy okzji.
Jacht ma smukly, odrobinq sportowy

dzi6b craz nadbud6wkq z nowoczes-
nym oknem przypominaj4cym grot
strzaly. Rufa jest otwarta, na wysokoSci
siedzisk przestrormy kokpit zakofrczo-
no zgrabnq, zdejmowan4 belk4. Wiel-
koS6 kokpitu zapewni wygodq i prze-

strzefr calej zalodze. Pod pokladem,

na dziobie, znajdzieny podw6jn4 kojq
dziobow4. Dwie r6wnol€gle koje w me-
sie, o dlugo ci 190 cm, usytuowane s4
na obu burtach (miqdzy nimi znajduje
siq rozkladany st6l): Jest jeszcz€ pi4la,
najwiqksza, dwuosobowa koja rufowa,
schowana pod kokpitem. za drabinkq
zejSci6wki. Na lewej burcie usyluowa-
no kambuz z dwupalnikow4 kuchenk4
i zlewomywakiem. Po pzeciwnej
stronie jest kabina smitama. Poniewa2
jacht na smukl4nadbudilwkq, w miejscu
pod suwklap4 nieco obni2ono podlogq,

by zapewni6 wysokoS6 185 cm.
Maxus 24 jest dostqpny w wersji

nieczowej i balastowej. Ka2dy jacht

optszcz j4cy stocznie wyposazony
jest w systenr szybkiego relowania
grota obslugiwany z kokpitu. Fok rolu-
jemy na sztywnym sztagu. Standardo-
wym wyposa2eniem jesl takze system
do kladzenia masztu. Jest instalacja
gazowa, elektryczna l2V oraz wod-
na. W zabudowie wnEtrza producent

umieszcza piE6 punktirw Swietlnych
typu LED i wodoodporne gloSniki.

Jachl z pelnym wyposa2eniem, golowy

do Zeglugi, kosztuje 73 tys. zl netto. Po
odbiorze jednostki ze stoczni wystar-
czy doczepi6 silnik, wrzucid kamizelki
i mo2na ruszad w rejs.

Producentem tej ciekawej konstruk-
cji j€s1 stocznia Norlhman z Wqgorze-
wa. Fima rozpoczynala dzialalnoS6
w 1997 roku od uslug czarterowych
pod mark4,,Ahoj Czafier" (dzil flola
liczy ju2 ponad 80 jachl6w). Trzy larz
p62niej wlaSciciele zaczqli zajmowa6
siq zabudow4 jacht6u miQdzy inny-
mi takich lyp6w jak Tango: Sasanka.
Twister, Tes i Janmor. W 2007 roku po-

wstala stoczniaNoithman, kt5ra samo-

dzielnie wytwarza jachty od projektu,
po wodowanie. Oprocz najmniejszego
Maxusa 24 dostEpny jest lakie Maxus
33 oraz Maxus 2E.

KrzysztofOlejnik

MAXUS 24
Dtugoie:7,2m

Szerokosf:2,55 m
Zanurzenie: 0,35 m / !,40 n

Masa: 1650 kg
Balast: 400 kg

Powierzchnia 2agli: 27 m kw.
Wysokoji wnQtrzat t85 / 173 cm

lloi6 koi: 6+2
Moc silnika przyczepnego:4-8 KM

Certyfikat CE: kategoria C
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