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ฮีลิโอะทโรพ 48

เรือเช่าเหมาลำ� แบบ ไปเช้า-เย็นกลับ

ฮีลิโอะทโรพ 48 เรือเช่าเหมาลำ� ไปเช้า-เย็นกลับ

เรือสำ�ราญลำ�นี้ ได้ถกู ออกแบบมาเป็นพิเศษ สำ�หรับการเดินทางพักผ่อนหย่อนใจ แบบ
เช้าไป-เย็นกลับ มีพื้นที่รองรับสำ�หรับแขกขนาดกลางและกลุ่มใหญ่ ภายในเรือมืพื้นที่
กว้างขวางมากพอสำ�หรับแขกทุกคน ให้นง่ั เล่น นอนอาบแดด หรือเดินเล่นรอบๆ อย่าง
ความสะดวกสบายและปลอดภัย ส่วนห้องภาย ในเคบินเป็นแบบเปิดโล่ง และหรูหรา
ทุกโมเดลเป็นการตกแต่งจากสถาปนิกชือ่ ดังของเรา มีลกั ษณะกว้างขวางและทันสมัย มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมสำ�หรับเป็นเรือเช่าเหมาลำ� เรือสำ�ราญ ฮีลโิ อะทโรพ 48 “เทีย่ วแบบ
ไปเช้า-เย็นกลับ” ลำ�นี้ เป็นเรือที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ปลอดภัย มีความเสถียร
พร้อมด้วยสิง่ อำ�นายความสะดวกในเรืออย่างครบครัน
ห้องภายในเคบินประกอบไปด้วย
• ห้องนอน 1 หรือ 2 ห้อง
• ห้องครัวขนาดใหญ่
• ห้องน�ำ และห้องอาบน�ำ แยกชาย/หญิง
• ห้องเก็บของขนาดใหญ่ 2 ห้อง
• รับผู้โดยสารได้มากสุดถึง 55 คน
ด้วยคุณสมบัตพ
ิ เิ ศษของเรือลำ�นีท้ ม่ี เี ครือ่ งยนต์ประสิทธิภาพสูง 2 เครือ่ ง พร้อมทัง้ มีถงั
บรรจุน�ำ จืดและถังบรรจุน�ำ มันเชือ้ เพลิงขนาดใหญ่ ทำ�ให้เรือสามารถพาคุณเดินทางพัก
ผ่อนหย่อนใจในหมาสมุทรได้ยาวนานกว่าเรือลำ�อืน่ ๆ

คุณสมบัตทิ ว่ั ไปของเรือ

ความยาวของลำ�ตัวเรือ: ....................................14.75 เมตร / 48.39 ฟุต
ความกว้างของลำ�ตัวเรือ : .................................7.23 เมตร / 23.72 ฟุต
ระดับกินน�ำ ลึก (สูงสุด) : ................................... 0.99 ม. / 3.25 ฟุต
น�ำ หนักเรือ (ขณะทีไ่ ม่มกี ารบรรทุก) : .................11,500 กิโลกรัม / 23,000 ปอนด์
น�ำ หนักเรือ (ขณะทีม่ กี ารบรรทุกสูงสุด) : ......... 24,000 กิโลกรัม/52,910 ปอนด์
เครือ่ งยนต์ “ STEYR” : .......................................... 2 เครือ่ ง x 260 แรงม้า (2x 191 kw)
ความเร็วสูงสุด ขณะทีไ่ ม่มกี ารบรรทุก:......
20 น๊อต
ความเร็วสูงสุด ขณะทีม่ กี ารบรรทุกสูงสุด: 18 น๊อต
ความเร็วเดินทางแบบปกติ : ............................... 12-15 น๊อต
ความจุถงั น�ำ จืด : .................................................... 3000 ลิตร / 793 US แกลลอน (+/-)
ความจุถงั เชือ้ เพลิง: ................................................ 2,000 ลิตร / 528 US แกลลอน(+/-)
น�ำ เสีย
ความจุถงั กักเก็บน�ำ เสียจากชักโครก : ................ 240 ลิตร / 63 US แกลลอน (+/-)
ความจุถงั กักเก็บน�ำ เสียจากการชำ�ระล้างทัว่ ไป : 240 ลิตร / 63 US แกลลอน (+/-)
ผู้โดยสาร :................................................................. มากทีส่ ดุ 55 คน
สถาปนิก ................................................................... Albatross Marine Design
ผูส้ ร้าง ..................................................................... Bakricono Shipyard
สีของ เรือฮีลโิ อะทโรพ 48 สามารถผลิตได้ ตามความต้องการของลูกค้า
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แปลนพื้นที่ท้ายเรือ - ดาดฟ้าชมวิว - หัวเรือ

แบบที่ 1

แปลนพื้นที่ ดาดฟ้าหลัก ตั้งแต่หัวเรือจรดท้ายเรือ

แปลนพื้นที่ ตัวเรือ
ห้องนอน-ห้องครัว - 2 ห้องนำ� - 2 ห้องอาบนำ� - 2 ห้องเก็บของ
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แบบที่ 2

แปลนพื้นที่ ดาดฟ้าหลัก ตั้งแต่หัวเรือจรดท้ายเรือ

แปลนพื้นที่ ตัวเรือ
2 ห้องนอน- 2 ห้องนำ� - 2 ห้องอาบนำ� - 2 ห้องเก็บของ

อัตราการใช้นำ�้มันเชื้อเพลิง, ลิตร/ชั่วโมง

อัตราการใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิง ที่ความเร็วโหลดเต็ม (2 เครื่องยนต์)
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ความเร็ว, น็อต
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และรายละเอียดที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ เป็นข้อมูลสังเขปเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคต 2559
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