
الحجـم نفسـه. وقـد جـرت تجربة القارب في ظـروف جوية صعبة 
وأثبت كفاءته خاللها.

وجاء الشـكل الخاص للمقدمة العمودية كي يوفر خط مياه 
طويـاًل )حوالـي 95 بالمئـة مـن الطـول اإلجمالـي للقـارب( ممـا 
يتيـح لـه أن ينزلـق بسـهولة علـى الميـاه حتـى بمحرك غيـر قوي، 

موفرًا الراحة واألمان واالستقرار خالل اإلبحار.
وهنـاك خيـارات عديـدة فـي التفاصيـل، مثـل خشـب التيك، 
الغطـاء، البـار مـن السـتانليس سـتيل، عاّلقـات فـي الجانبيـن. 
كمـا أنـه يجري تثبيت المقاعد بطريقة خاصة لمزيد من السـالمة 

خالل اإلبحار.
هـذا وتضـم تشـكيلة Extender المجهـزة بمحـركات خارجيـة 

نماذج:
Ext 610 )3,90 أمتـار عنـد الطـي( و Ext 520 )3,30 أمتـار 
عند الطي( و Ext 430/460/490 )تطوى حتى 2,72 متر و 3,02 
أمتار و 3,32 أمتار(. وهي مصممة خصيصًا للمراكب الشـراعية 
أو اليخـوت اآلليـة التـي يتـم فيهـا تحديـد الـوزن بدقـة، فهـي 
قـوارب خفيفـة الـوزن مـع حفاظهـا علـى سـالمة الـركاب، وذلـك 

بفضـل عمـق مركـز القيـادة وتصميـم الداخـل ونظـام اإلغـالق 
اليدوي الجديد )بداًل من النظام الكهربائي( وشكل األنابيب.

وال ننسـى أن نذكـر هنـا نمـوذج Ext 640 Idro )يطـوى إلى 
4,30 أمتار( المزود بمحرك دفع مائي نفاث.

كشـفت Extender اإليطاليـة، أنهـا باعـت أول قارب 
خـالل  المتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات  دولـة  فـي  لهـا 

مشاركتها في معرض دبي الدولي األخير للقوارب.
قواربها الفريدة من نوعها قابلة للطي وتستند إلى عارضة 
رئيسـية صلبـة مصنوعـة مـن المطـاط واألليـاف الزجاجية. وهي 
مصممة كي ال تحتل إال مسـاحة صغيرة على المتن، مع تأمين 

مساحة أكبر عندما يتم إنزالها إلى المياه.
وتصنـع القـوارب فـي إيطاليـا داخـل الشـركة التـي أسسـها 
إدارة  مجلـس  رئيـس  وهـو   .2013 العـام   Giancarlo Storti
والمديـر التقنـي لمصنـع إيطالـي مهـم معـروف علـى الصعيـد 
الدولي منذ أكثر من 50 عامًا. كما أنه عاشـق لإلبحار. وقد كرس 
خبرته الطويلة في ابتكار وتصميم وتسويق هذا القارب المميز 

الذي ال يستغرق فتحه أو إغالقه أكثر من دقيقتين.
وهو بعدة أحجام وقياسات وألوان كي يتيح لمالكي اليخوت 
اختيـار مـا يناسـبهم مـن هـذه التشـكيلة، ووضعه علـى المتن ال 
يأخذ من مساحته إال القليل. كما أن نظام الطي الخاص يضمن 
– عنـد فتـح القـارب – أداء عاديـًا إسـوة بالهيـاكل التقليديـة مـن 

لثمانيـة  يتسـع   Ext 520 أن  إلـى  أن نشـير  المفيـد  ومـن 
أشخاص بكل راحة. في حين أن Ext 610 يتسع لعشرة أشخاص، 

و Ext 640 Idro لـ 12 راكبًا.
.Extender والجدول أدناه يتيح المقارنة بين قوارب

EXTENDER FOLDING TENDERS

EXTENDER
جيل جديد رائع من القوارب »المطوية«

اآلمنة الرحبة القوية

www.tender-extender.com

إنهـا الحـل العملـي لضيق المسـاحة على 
متن العديد من المراكب واليخوت

ـــاءة  ـــة وكف ـــكل راح ـــًا ب ـــى 12 راكب تتســـع حت
وســـامة

Technical 
details EXT 430 EXT 460 EXT 490 EXT 520 EXT 610 EXT 640 Idro

L.O.A. open 4.32 m 4.62 m 4.92 m 5.20 m 6.10 m 6.40 m
L.O.A. closed 2.72 m 3.02 m 3.32 m 3.30 m 3.90 m 4.30 m
Beam O.A. 1.75 m 1.75 m 1.80 m 2.10 m 2.30 m 2.30 m

Min. height 
closed

1.00/1.10 m 
)depending  
on motor(

1.00/1.10 m 
)depending  
on motor(

1.10 m 1.23* m 1.32 m 1.32 m

Weight 
230 Kg 

)without 
motor(

250 Kg 
)without 
motor(

270 Kg 
)without 
motor(

460 kg 
)without 
motor(

580 kg 
)without 
motor(

1200 Kg  
)with motor(

Max. power 40 HP 40 HP 50 HP 80 HP 100 HP 200 HP
Guests 6 7 8 8 10 12

*Also available the model EXT 520 S with min. height closed of 1.125 m

Ext 610 )3,90 أمتار عند الطي(

 Ext 460/490 
)تطوى حتى 3,02 
أمتار و 3,32 أمتار(

 3,30( Ext 520
أمتار عند الطي(

Ext 610 باللون الرمادي
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