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MOTO

Supermoto

Frauscher 1414 Demon

Da n e

techniczne

13,90 m

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA
ZANURZENIE
MASA CAŁKOWITA
MOC SILNIKA 2 X D6
ZBIORNIK PALIWA
CENA NETTO 

■■ W tak obszernym kokpicie można
pływać po morzu bez końca...

3,90 m
0,8 m
10 t
2 x 400 KM/2 x 298 kW
1200 l

■■ Ozdobą mesy-salonu
jest oryginalny witraż
znanej austriackiej
artystki

od 624 tys. euro (plus VAT)

■■ Komfortowo wyposażona
kabina i toaleta ze ściankami
z półprzezroczystego szkła
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Tekst i zdjęcia
Stanisław Iwiński

DEMON 1414

Jacht dla Bonda
W niedawno zrealizowanej reklamówce pewnej
znanej marki piwa Daniel
Craig, odtwórca roli Jamesa Bonda,
ścigany jest na wodzie przez dwa
czarne frauschery Mirage. Myślę,
że prawdziwy agent Jej Królewskiej
Mości wybrałby dla siebie najnowszy model łodzi z austriackiej stoczni, największy, jaki w niej kiedykolwiek powstał, byłby to Demon 1414.
Ten prawdziwy wodny bolid o bardzo sportowym charakterze zdaje
się głównym kandydatem do miana hitu sezonu 2016.

Już sam widok pięknej sylwetki
stojącego w porcie jachtu budzi nie
tylko w prawdziwym wodniaku chęć
jego „ujeżdżenia”. Testując go w doborowym towarzystwie dziennikarzy
nautycznych, w niesamowitej scenerii
skalistych zatoczek Majorki, w okolicach Porto Adriano, nie mogliśmy nasycić się przyjemnością dynamicznej
jazdy po falach Morza Śródziemnego. W niecałe 10 s ważąca ponad 10
ton jednostka wchodzi w ślizg, aby po
kilkunastu następnych osiągnąć prędkość maksymalną około 37 w. Wyposażony w silniejsze napędy MerCrui-

ser o mocy 2 x 520 KM potrafi łatwo
przekroczyć 40 w. Nie robi sobie przy
tym nic z dużych fal, które towarzyszyły naszym próbom. Prowadziło
się go lekko i pewnie, słuchał znakomicie steru i wykonywał bezpiecznie
wszystkie najgwałtowniejsze manewry kolejnych dziennikarzy testerów
siedzących za kołem sterowym. Jak
przystało na duży, luksusowy jacht
motorowy imponujące wrażenie robi
komfortowe wnętrze pod pokładem.
Jednym słowem – prawdziwy jacht
dla superagenta gentlemana.
Więcej: www.frauscherboats.com
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