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İki kişilik dört kamarası, geniş güverte alanları ve çarpıcı Kelly 

Hoppen iç mekânlarıyla Pearl’ün yeni modeli 60ft f lybridge 

piyasasını karıştırmayı hedef liyor.
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B
azı üreticiler teknelerine özel 
bir hava verme konusunda çok 
başarılıdır. Sunseeker, Riva ve 
Pershing bu konuda uzun bir 
geçmişe sahipler ve son dönemde 
Galeon da fuar koridorlarında 

izleyicileri kendine hayran bırakan modellerle boy 
gösteriyor. Serinin en küçüğü, yeni Pearl 62 de bu kulübe 
katılmayı hak eden bir tekne. Model yüksekliği, stili 
ve etkileyici boyutlarda parçaları ve güverte aksamıyla 
61ft tam boyundan beklenenin çok üzerinde hacimli 
görüntüsüyle, pontonlarda varlığını hiç zorlanmadan fark 
ettiren bir tekne. 

Flybridge’e çıktığınızda 70ft üzerinde bir teknede 
olduğunuzu düşünmeniz de bundan kaynaklanıyor. 
Hardtop standart değil fakat bugüne kadar siparişi verilen 
tüm tekneler bu opsiyonu seçmiş ve bunun nedenini 
görmek de hiç zor değil. Mekânla tam bir uyum içindeki 
hardtop uygun havalarda dümen, yemek bölümü ve geniş 
barı gökyüzüyle buluşturan açılır kumaş bir bölüme sahip. 
Bir numaralı gövde olan test teknemizde güvertenin kıç 
tarafında sabitlenmemiş tabureler kullanılan iki L formlu 
oturma grubu opsiyonuyla donatılmış, ancak farklı 
düzenlemeler de sunuluyor. Yalnızca bir güneşlenme alanı 
veya iskele tarafta güneşlenme alanı ve sancakta L oturma 
grubunu seçebilirsiniz. Bu sonuncusu bizim favorimiz; 
uzanabileceğiniz alanlarla deniz manzarasına karşı bir 
akşamüstü içkisi yudumlayabileceğiniz bir köşenin en iyi 
karışımını sunuyor.  

KAMARA 

Teknenin boyutlarına alıştığınızda, gözleriniz diğer gizli 
detayları yakalamaya başlıyor. Kıç aynada bulunan, üzerine 
Pearl 62 işlenmiş aynalı panel, teknenin omuzlarında yer 
alan polisajlı üç yollu kurtağızları ve salonun kıç tarafındaki 
kuzineden size bakan mermer tezgâhlar... Tüm bunlar sizi 
“özel bir fırsat” hissi vermek üzere tasarlanmış bir iç mekâna 
doğru çekiyor. Kelly Hoppen’ın Pearl 75 için ilk mekânı 
tasarladığı 2013’ten beri tüm Pearl modelleri rakiplerinden 
çok farklı görünüyor. Bu hep ses getiren bir başarı olmadı, 
bazı örneklerde birtakım öğeler bir tekne için çok pratik 
değildi veya daha çok bir yüzer eve doğru kayıyordu, fakat 

62’de durum kesinlikle böyle değil. Bize göre, yeniliklerle 
kullanışlılık arasındaki hattın mükemmel çizildiği bu tasarım 
Hoppen’ın bugüne dek yarattığı en iyi iç mekân. Ahşaplar 
açık meşe seçimiyle aydınlatılmış, ancak göze hoş gelen bir 
kontrast yaratan ve alışılmış saten krom ve paslanmazdan 
belirgin bir fark yaratan mat siyah detaylar dikkat çekici. 
Genel resim modern, temiz ve eril ama eskinin keskin 
köşeleri daha yumuşak açılarla değiştirilmiş. Master ve 
VIP kamaralardaki ikili gardıroplardan Pearl armalı yemek 
takımları için teknede özel şekillendirilmiş çekmecelere 
kadar pek çok geniş saklama yeri sunuluyor. Tasarım 
denizde yaşam için dönüştürülmüş bir evden çok gerçek bir 
tekne için yaratıldığı hissini kolaylıkla veriyor.  

Hoppen doğru tonu yakalayarak beğeniyi hak ediyor 
fakat rakiplerinin çoğunluğuna karşı 62’nin elini güçlendiren 
etmen, Bill Dixon ve ekibinin büyücülük yetenekleri. Bu boy 
bir tekneye iki kişilik dört kamara ve üç banyo sığdırmakla 
kalmayan tasarımcılar, bunu yaparken hiçbir şeyi feda 
etmemişler. Ayakta durmaya yeterli tavan yüksekliği ve 
özel bir banyosu olan bir mürettebat kamarası opsiyonu da 
var, ancak alıcıların çoğunun bot garajını tercih edeceğini 
düşünüyoruz. Burada ray üzerine bağlı desteklerle dışarı 
çıkarılıp hidrolik yüzme platformuyla suya indirilebilen bir 
jetski veya küçük bir bot taşınabiliyor. Doğal olarak, platform 
üzerinde de bir bot taşıyabilir, jetski ve diğer oyuncakları 
garajda saklayabilirsiniz.

Bill Dixon, bu tekne geçen yıl Cannes fuarında 

sergilendiğinde bize amaçlarının önceki nesil Pearl 
modellerinde olduğu gibi bir kıç kamara mahremiyetini 
gerçek anlamda kıç kamaralı bir tekne tasarlamadan sunmak 
olduğunu belirtmişti. Bu etkiyi yaratmak için master 
kamaraya erişim salonun kıç tarafında kuzinenin karşısında 
bulunan kendi merdivenlerinden sağlanıyor. Su hattına 
yakın gövde camına bakan merdivenler başlı başına harika; 
ayrıca spiralin ortasındaki direk iniş ve çıkışlarda size güven 
veriyor. Kamara da başka bir başarı. Flybridge gibi, tüm 
mekânda 6ft üzerindeki tavan yüksekliği ve yatak etrafında 
harekete mani hiçbir engel bulunmayan zeminleriyle 

bu mekân da bir üst boy bir teknede bulunabilecek 
özelliklere sahip. Detaylar da çok hoş, komodinler üzerinde 
yüzüyormuş hissi veren okuma lambalarından banyodaki 
mermer işçiliğine kadar birçok şık detay göz alıyor. 

Yine bir stil ve materyal dengesi hikâyesine geliyoruz; 
mekân özel olduğu hissini veriyor fakat çok geniş saklama 
hacimleri de mevcut. Sık rastlanan ve pek işe yaramayan 
şezlong yerine iki kişilik bir yemek bölümü, teknenin 
mürettebatsız kullanılacağı teorisine bir delil daha oluşturan 
bir çamaşır yıkama/kurutma makinesi ve girişte açılan bir 
panel arkasında gizli kasayla detaylar zenginleşiyor. 62 kolayca kayışa geçiyor 

ve seyirde çok sessiz.

Bot garajında bir jetski 
taşınabiliyor, bir mürettebat 
kamarası da opsiyonlar arasında.

Genişletilmiş ön cam 
salonun ön bölümünü 
doğal ışıkla dolduruyor.

Flybridge 60ft bir tekne için 
çok geniş ve kıç tarafta farklı 
oturma opsiyonları sunuyor.

Sancak taraftaki kahvaltı masası ve 
oturma grubu daha büyük bir 
yemek bölümüyle değiştirilebiliyor.Fo
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Pearl master kamaraya özel giriş kullanan ilk tersane değil 
ancak teknenin misafirlerine en uzak ucunda kendi sakin ve 
özel bölümünün keyfini çıkarabilmesi tekne sahipleri için 
çok uygun bir çözüm yaratıyor.

Teknenin baş tarafını kullananlar da çok mutlu olacaklar. 
VIP kamarası yatağın ayak ucunda genişçe bir alan, 
mükemmel tavan yüksekliği ve mekâna özel şık görünümlü 
banyosuyla özellikle konforlu.

Yaşam yerlerinin belki de en büyük sürprizi birbirlerine 
eş üçüncü ve dördüncü kamaraların genişlikleri. Pearl, 
Princess 62’den neredeyse 30cm daha geniş ve bu sayede bu 
iki kamarada büyük bir fark yaratabiliyor. Her ikisi de iki 
yatakla düzenlenmiş fakat açılır parçalar ve ilave minderlerle 
geniş bir çift kişilik yatağa dönüşüm mümkün. Günübirlik 
banyoya doğrudan erişim sadece iskele kamaradan 
mümkün ama sancak kamaradan banyoya geçiş oldukça 
pratik. Kamaraların açıldığı ortak alan ön cama kadar açık 

üst bölümün sağladığı olağanüstü aydınlatma ve tavan 
yüksekliği sayesinde bir koridordan çok bir orta avluyu 
andırıyor. Bu cam da normalden çok daha geniş ve flybridge 
tabanına kadar uzanıyor. Bu Pearl’ün bir süredir yaptığı bir 
şey ancak salon ve dümen bölümünün müthiş manzaralar ve 
bol doğal ışık alabilmesiyle 62 üzerinde çok daha etkileyici 
bir sonuç yaratıyor.

GÜÇLÜ VE SESSİZ
Dixon ve ekibinin 62’nin alt güverte konfigürasyonunu 
başarmalarını sağlayan faktör IPS. 725hp, 800hp ve bizim 
test teknemizdeki 900hp IPS1200, sunulan üç seçenek. 
Teknenin boş deplasmanı 32ton; buna yakıt, su, gezi 
ekipmanı, Seakeeper dengeleyici, bir bot ve jetski eklenince 
seyir deplasmanı 35 ton seviyesine kolayca ulaşıyor.

Alt dümende deneyimimiz tam bir sessizlik içinde 
yumuşak bir seyir olarak gerçekleşiyor fakat burada dış 
dünyadan biraz koptuğunuz söylenebilir. Devir kollarını 
ileri ittiğinizde ani bir tepki hissetmeseniz de dijital devir 
göstergeleri limitlerine doğru yükselirken 62 bütün 
cesametiyle kayışa geçiyor ve sabit bir yürüyüşe başlıyor. 
İri cüsseli 62, menzilin 250 mil civarında olduğu 22-25kt 
aralığında çok mutlu görünüyor ve gürültü seviyeleri 
70dB(A) gibi çok düşük bir düzeyde kalıyor. Deneme 
seyri sırasında karşılaştığımız dalgalar ve soluganla karışık 
denizlerde davranış şekline bakarak gövdenin zorlu şartların 
üstesinden gelecek yetenekte olduğunu söylemek zor değil. 
Modelin deplasman süratlerinde aldığı serpinti, deneme 
seyri sırasında esen sert rüzgârla birlikte ara sıra flybridge’e 
kadar ulaştırıyor ancak kayış süratlerine ulaşılınca denizlerin 
neden olduğu serpintinin çoğu gövdenin yan taraflarına 
yöneliyor.

Her iki dümende de konsolla koltuk arasındaki mesafe 
elle dümen tutmayı zorlaştırıyor, bu nedenle en iyisi 
rotayı belirleyip koltuğunuzda keyif yaparken işi otopilota 

Keskin hatlar ve aynalı camlar 
62’ye deniz üstünde göze 
çarpan bir profil kazandırıyor.

D e v i r  g ö s t e r g e l e r i  ü s t  s ı n ı r a  d o ğ r u  y ü k s e l i r k e n  6 2  g ö s t e r i ş l i 

g ö v d e s i y l e  k a y ı ş a  g e ç i y o r  v e  k a r a r l ı  b i r  y ü r ü y ü ş e  b a ş l ı y o r.

Her iki misafir kamarasındaki iki tek 
yatak çift kişiliğe dönüşebiliyor.

Makine dairesi girişinde tavan yüksekliği 
ayakta durmaya yeter seviyede.

Ayrı girişli master kamara 
geniş ve çok şık.

Geniş VIP kamarasının 
sancak tarafında küçük bir 
makyaj konsolu bulunuyor.

Zevkle tefriş edilmiş 
master kamara banyosu.

Tüm mekânlarda göz alıcı 
detaylar dikat çekiyor.
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bırakmak. Bağlama manevrasında teknenin uç noktalarını 
iki dümenden de görmek mümkün değil fakat güverteye 
yerleştirilmiş kameralar yanaşırken size yardımcı oluyor. 
Volvo Dinamik Konumlama Sistemi (23 bin 500 Pound) 
bu boy bir tekneyi kendi kullanan tekne sahipleri için bir 
havuzun açılmasını veya yakıt iskelesinde yer boşalmasını 
beklerken işleri kolaylaştırıyor ve kaptana usturmaçayla 
halatların hazırlanmasında yardım ederken teknenin bir 
santim bile kıpırdamayacağını bilmek güven veriyor.

Seyir sırasında denizlerle karşılaştığımızda Seakeeper 
9 dengeleyicinin ne kadar iyi bir seçim olduğuna tanık 
oluyoruz, teknenin yükseklik-en oranının büyüklüğü ve 
arada bordadan almak zorunda kaldığımız büyük denizlere 
rağmen sistem yalpayı büyük ölçüde azaltıyor. Bu 84 bin 
900 Pound’luk fiyatıyla pahalı bir opsiyon fakat demirde 
hayatı tamamen değiştiriyor ve tek haneli süratlerde seyrin 
güçlüklerini ortadan kaldırıyor. 

KARAR

Zengin özellikli haliyle test teknemiz Pearl 62, bu segment 
için oldukça etkileyici olan 1 milyon 363 bin 950 Pound’luk 
bir başlangıç fiyatına sahip. Bu denizde yaşam için tüm 
detayları düşünülmüş bir tekne, sadece makine dairesine 
baktığınızda bile teknenin inşa ve mühendislik kalitesini 
kolayca anlayabiliyorsunuz.

Pearl (sözde) başlangıç modelinden çok şey bekliyor 
fakat bu markayı farklı bir şey yaratma hedefinden 
uzaklaştırmamış. Bazı klasik şaft tahrikli rakipleri dümende 
daha keskinler ancak bu teknenin karakteristiğinden çok 
IPS podların doğasından kaynaklı bir durum. Dört kamaralı 62 
gösterişle parlayan iç mekânlar ve sorunsuz gezi yeteneklerinin 
bir araya getirildiği paketle bir zafer kazanıyor. Ancak, en 
önemlisi model sizi her zaman bir “fırsat hissi” ile karşılamaya 
hazır.  
İletişim: aquamarineltd.net 

A N A H TA R L A R

Bu anahtar grubu kontrol 
kollarının gerisinde kalan 

konumuyla çok kullanışlı değil.

K L AV Y E
MFD’ler için ayrı tuş 
takımı denizde çok 

pratik kullanım 
sağlıyor.

YA N  K A P I
Bu fiyattan sonra 
dümen yanındaki 

kapının bir opsiyon 
olması çok normal 

gelmiyor.

6 2  g ö s t e r i ş l i  i ç  m e k â n l a r  v e 
s o r u n s u z  g e z i  y e t e n e k l e r i n i n 
b i r  a r a y a  g e t i r i l d i ğ i  p a k e t l e  b i r 
z a f e r  k a z a n ı y o r.

M A S T E R  

K A M A R A  YATA Ğ I
Yatak makine dairesine bitişik 
değil, böylece gece makine 

gürültüsü önleniyor.

P L AT F O R M
Yüzme platformu aşağı 
inmeden geriye çıkarak 

küçük bir plaj kulübü 
yaratıyor.

M A S T E R  

K A M A R A  G İ R İ Ş İ
Master kamaraya inen 

merdivenler havuzluk kapılarının 
hemen içinde yer alıyor.

B A Ş  G Ü V E R T E 

Baş güverte oturma yerinin 
altından çıkan bir masa 

akşamüstü içkileri için harika 
bir mekân yaratıyor.

Sürat birimi deniz mili. Hesaplanan değerler gerçek zamanlıdır, sizin verileriniz 
önemli farklar gösterebilir. Değerlerde yüzde 20 rezerv ayrılmıştır.

P E R F O R M A N S

Test makineleri Volvo Penta IPS1200. 900hp @ 2,700rpm. 12.8-litre, 6 silindirli 

dizel.  

 EKO     HIZLI  MAKS

RPM 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,370

Sürat 9.6 11.2 13.1 14.5 17.8 23.2 26.4 31.5

Lph 44 68 112 153 205 243 298 332

Lpm 4.6 6.1 8.5 10.6 11.5 10.5 11.3 10.5

Menzil (dm) 480 362 257 208 191 210 195 208

Ses seviyesi(db) 65 70 73 74 74 75 75 77

T E K N İ K  Ö Z E L L İ K L E R
Tam boy 18.61m (61ft 0in)

Maksimum en 5.3m (17ft 4in)

Su çekimi 1.59m (3ft 3in)

Deplasman 32 ton (boş)
Yakıt kapasitesi 2750 litre

Su kapasitesi 800 litre

RCD Kategorisi B (15 kişiyle)
Tasarım Dixon Yacht Design & Kelly Hoppen

M A L İ Y E T  V E  O P S İ Y O N L A R
Başlangıç fiyatı 1 milyon 363 bin 950 Pound (IPS950)

Yükseltilmiş kapasiteli jeneratör (18kW) 5 bin 875 Pound

H&B hidrolik yüzme platformu 29 bin 900 Pound
Opacmare pasarel 19 bin 500 Pound

Akdeniz uyumlu klima sistemi 35 bin 830 Pound
Bot garajı 10 bin 900 Pound

Flybridge hard top opsiyonu 32 bin 560 Pound
Seakeeper 9 dengeleyici 84 bin 900 Pound

MAKSİMUM HIZ SARFİYAT M E N Z İ L F İ Y A TSES SEVİYESİ

1  M İ LY O N 
3 6 3  B İ N  9 5 0 

3 1 . 5  K N O T

test makineleriyle4545 1515

3030

2 4 3  L P H
23 knot’ta450450 150150

300300

2 1 0  M İ L
23 knot’ta300300 100100

200200

7 1DB ( A ) 
23 knot’ta

8585 6565

7575
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