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Formuła 1 jest wielkim widowiskiem sportowym. Jest również
wydarzeniem towarzyskim i biznesowym. Na każdy wyścig
organizatorzy i zespoły zapraszają swoich sponsorów, a także
potencjalnych klientów. Nie brakuje również celebrytów i władz
państwa. Odbywające się tam każdej wiosny Grand Prix, będące
jedną z najstarszych tego typu imprez na świecie, cieszy się więc
ogromnym prestiżem i zainteresowaniem, a sobotnią celebrację
słychać wszędzie, podobnie ryk silników w niedzielę. Eleganckie
łodzie marki Frauscher wpisują się w ten klimat idealnie.
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Poznaj dwa modele
Frauschera
o ciekawej
stylistyce
i nienagannej
dzielności. W sam
raz na przejażdżkę
w eleganckim
towarzystwie

T

rasa wyścigu biegnie dookoła portu będącego sercem księstwa, dlatego zatoka pełna jest luksusowych jachtów.
Świetnie się nadają, aby przyjąć na

nich gości lub po prostu śledzić wyścig z pokładu. W takim miejscu nie mogło zabraknąć jednostek austriackiej firmy Frauscher, wytwarzającej
szybkie i ekskluzywne łodzie motorowe. Modele
909 Benaco S i 1017 GT już dwa tygodnie przed

każdym skrzyżowaniu policjanci dbają o względny

można spokojnie obejrzeć wszystkie te ferrari

Grand Prix Monaco 2012 były gotowe, by zapre-

porządek, ale kiedy większość ulic w księstwie jest

i rolls-royce’y. Przedstawiciele Frauschera wpa-

zentować swoje możliwości.

zamknięta dla bolidów lub kibiców, a tych ostat-

dli zatem na pomysł, aby swoich gości odbierać

Podczas weekendu wyścigowego ruch drogo-

nich zjeżdża się niemało, i to w dodatku samo-

z przystani w sąsiednim Cap d’Ail, dokąd da się

wy w Monako i okolicach jest sparaliżowany. Na

chodami, korków nie da się uniknąć. Przynajmniej

dojechać i gdzie można zaparkować.
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Szalona 909-ka
Po przywitaniu na teakowym pokładzie 909 Benaco S przez pana Michaela Frauschera przyszedł czas
na sprawdzenie możliwości łodzi. Wystarczy 13 w.,
aby wejść w ślizg, a trwa to dosłownie kilka sekund.
Przy stanie morza 1 w kokpicie jest bardzo spokojnie, w popijaniu szampana pasażerom przeszkadza
jedynie brak uchwytów na napoje. Problem rozwiązuje centralny stolik. Sternik może usiąść na jednym
z dwóch głębokich obrotowych foteli, które pozwalają na podniesienie siedziska i oparcie się w czasie
pływania w pozycji stojącej. Jest ona wygodniejsza podczas szaleństw przy większej prędkości. Tę
łódź osiąga błyskawicznie, zaraz po wychyleniu manetki. Pozostaje wtedy stabilna i precyzyjnie reaguje na koło sterowe, jednak „jedna ręka dla jachtu”
może już nie wystarczyć, nawet na małej fali. Podczas mocniejszych skrętów jednostka nieco zwalnia,
a po wyprostowaniu kierownicy natychmiast wraca
do poprzedniej prędkości. Cały czas pozostaje jednak stabilna – odjęcie gazu podczas zmiany kursu
powoduje wyraźne zacieśnienie promienia i pozwala

Poczuj, jak
Frauscher 909
Benaco S dostojnie
wspina się na fale

technikalia
Nazwa jednostki

Frauscher 909 Benaco
i 909 Benaco S

na precyzyjne sterowanie, co udowodniła pró-

napój chłodzący. Detale zostały zaprojektowa-

ba omijania „na żyletkę” dryfującego kawałka

ne z niezwykłą starannością, a duże ilości drewna i skóry uprzyjemniają pobyt na pokładzie.

Typ jednostki

łódź sportowa

styropianu. Wykluczone jest natomiast ude-

Długość

9,20 m (29' 82'')

rzenie fali burtą, co mogłoby spowodować

W kabinie znajduje się trójkątna koja przedłu-

Szerokość

2,98 m (9' 77'')

zamieszanie na pokładzie. Nawet gdy łódź

żona dwoma kanapami na burtach. Jest tu ja-

Masa

Od 3 t

podskoczy w skręcie, lądowanie jest miękkie,

sno i przestronnie.

Zanurzenie

0,7–1 m

a lekka kontra kołem sterowym zapobiega uro-

Podczas przerwy w pływaniu można porozma-

Zakres mocy jednostek
napędowych

450–700 KM

nieniu choćby kropli szampana na skórzaną ta-

wiać o wszystkich modelach firmy. Jednym z cie-

picerkę. Fale wytworzone przez duże jednostki

kawszych jest 717 GT, z centralnie umieszczonym

Zbiornik paliwa

400 l

Benaco pokonuje dostojnie, acz lepiej ostrzec

silnikiem i napędem przekazywanym na śrubę za

Zbiornik wody

brak

załogę przed nieco większym wstrząsem. Za-

pośrednictwem sztywnego wału. Odbija się to

Zbiornik na fekalia

opcjonalnie

równo w kokpicie, jak i w kabinie można spokoj-

na praktyczności, jednak projektantom chodziło

Maksymalna liczba
pasażerów

8

nie prowadzić rozmowę. Jedynie po wychyleniu

o powrót do koncepcji przedwojennych łodzi wy-

Liczba miejsc sypialnych

2

się ponad owiewkę cichy szum silnika ustępu-

ścigowych. Dlatego zamiast kabiny jest ogrom-

Prędkość maks.

47 w.

je huraganowi, co pozwala czerpać dodatkową

na bakista, do której dostać się można przez

Trzy przydatne opcje
wyposażenia dodatkowego

pokład teakowy, dach
bimini, toaleta

radość z pływania. Prędkość maksymalna prze-

dwuskrzydłową klapę w pokładzie, a miejsce

kracza 50 w., ale 30 w. wystarcza do szaleństw,

zejściówki zajmuje maszynownia. Obecnie pro-

Cena wersji podstawowej

177 081 EUR netto

zwłaszcza bez zrywki i kamizelek.

jektanci opracowują nową jednostkę – o długo-

Po przybiciu do kei Monaco Marine można

ści ośmiu metrów, a więc plasującą się w ofercie

wreszcie obejrzeć dokładnie łódź, popijając

między 717 GT a 909 Benaco.

Dostawca łodzi
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technikalia
Nazwa jednostki

Frauscher 1017 GT

Typ jednostki

łódź sportowa
cuddy cabin

Długość

10,17 m (33' 36'’)

Szerokość

2,99 m (9' 8'’)

Masa

3,9 t

Zanurzenie

0,73–1,1 m

Zakres mocy jednostek
napędowych

640–800 KM

Zbiornik paliwa

400 l

Zbiornik wody

jest

Zbiornik na fekalia

jest

Maksymalna liczba
pasażerów

8

Liczba miejsc sypialnych

2

Prędkość maks.

48 w.

Trzy przydatne opcje
wyposażenia dodatkowego

pokład teakowy, ster
strumieniowy, dach
bimini

Cena wersji podstawowej

251 190 EUR netto

Dostawca łodzi

fot. arch.. Global Company, Frauscher/ Rodefeld

Elegancka sylwetka
Frauschera 909
Benaco prezentuje
się w tym
towarzystwie nader
atrakcyjnie
O jeden metr więcej przyjemności

umieszczonymi po bokach, a przejście na platfor-

tonę. Znacznie większa moc umożliwia jednak

Największym modelem austriackiej stoczni jest

mę kąpielową znajduje się w osi łodzi.

równie precyzyjne manewry z użyciem manetki.

1017 GT. Ponad dziesięć metrów długości niektó-

Spacer 1017-ką wzdłuż wybrzeża pozwala przyj-

Łódź nie jest ociężała, po prostu wszystko dzie-

rym producentom pozwala na zmieszczenie ho-

rzeć się jednostkom, które nie mieszczą się

je się na większą skalę. Dłuższy i całkowicie pła-

telu dla całej rodziny albo i dwóch, ale ta łódź ma

w porcie ze względu na swoje rozmiary. Zobaczyć

ski pokład dziobowy powoduje, że sternik musi

inne przeznaczenie. W kabinie znajduje się pra-

można tu np. jacht należący do Johnny’ego Dep-

zająć nieco wyższą pozycję, aby zapewnić sobie

wie trzymetrowej długości koja dziobowa, której

pa albo... Frauschera 909 Benaco S. Dwa silniki,

dobrą widoczność.

środkową część można wyjąć. Prawą stronę zaj-

każdy o mocy samochodu klasy WRC, pozwalają

Dwugodzinne pływanie pozwala odkryć wszyst-

muje duży kambuz wyposażony w zlew i lodówkę.

bardzo szybko dogonić mniejszą łódź. Podwój-

kie właściwości obu prezentowanych modeli firmy

Osobne pomieszczenie toalety jest wykończone

na, wielofunkcyjna manetka umożliwia sterowa-

Frauscher z wyjątkiem zachowania w ciężkich wa-

ascetycznie, aczkolwiek nie spartańsko. Duże lu-

nie każdym z motorów osobno, co przydaje się

runkach pogodowych. Nie ujmując im dzielności

stra zwiększają poczucie przestrzeni. Na dzienną

głównie w porcie, na pełnym morzu wygodniej

morskiej, należy podkreślić, że nie każdy potrzebu-

przejażdżkę taka kabina wystarczy w zupełności,

jest je zsynchronizować i operować jedną dźwi-

je możliwie praktycznej jednostki pozwalającej na

ale zapewni komfort także podczas kilkudniowe-

gnią. Ze względu na bardziej przesunięty do tyłu

przelot przez Morze Północne podczas sztormu

go rejsu. Kokpit, mimo że szerokość kadłuba jest

środek ciężkości wejście w ślizg odbywa się przy

czy dwutygodniową włóczęgę po Mazurach. Opi-

taka sama jak w Benaco, sprawia wrażenie dużo

większej prędkości, ale trudno powiedzieć jakiej,

sywane modele zostały zaprezentowane w swoim

większego. Jest to prawdopodobnie zasługa nie

ponieważ na egzemplarzu testowym nie został

naturalnym środowisku, gdzie służą popołudnio-

tylko dodatkowego metra długości, ale także inne-

jeszcze zainstalowany GPS. Podczas skrętów i na

wym spacerom. Doskonale wpisują się w klimat

go rozplanowania rufowej części pokładu. Komo-

falach 1017 GT zachowuje się jeszcze stabilniej

Lazurowego Wybrzeża i pozwalają doskonale go

ra silnikowa przykryta jest materacami do opalania

niż Benaco S, wszak różnica masy wynosi prawie

poczuć.
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GROUP

W y ł ą c z n y i m p o r t e r ł o d z i m a r k i F r a us c he r w P o l s c e

Biuro Warszawa:
Metropolitan
Pl.Piłsudskiego 3
00-078 Warszawa
Ekspozycja łodzi:
Port Nieporęt w Nieporęcie

tel:
00 48 22 448 64 11
mobile:
00 48 501 446 233
email biuro@frauscherboats.pl
web: www.frauscherboats.pl

