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Sofa na lewej burcie jest rozkładana i ła -
two można ją przekształcić w dwuosobo -
we łóżko. Musimy jedynie złożyć stół.
Łódź przeznaczona jest dla pary lub pary 
z dziećmi, dlatego ma tylko jedną kabinę 
mieszkalną i rozkładane łóżko w salonie. 
Całe wnętrze jest dość klasyczne. Wysoka 
kabina znajduje się w części dziobowej, 
kilka stopni niżej niż salon. Znajdujemy 
tam duże dwuosobowe łóżko ze składaną 
środkową częścią. Pod materacami są ob-
szerne schowki. Po obu stronach kabiny 
mamy szafy ubraniowe, a w części dzio-
bowej, nad łóżkiem, dwie mniejsze szafki. 
Wzdłuż ścian zamontowano półki. Kabina 
armatorska nie jest aż tak jasna jak salon, 
ale mamy sporo naturalnego światła i  świe-
żego powietrza wprowadzanego przez 
świetlik w suficie i mniejsze okna po obu 
stronach kabiny.

Bardzo jasna i dobrze wentylowana to-
aleta z prysznicem znajduje się na lewej 
burcie i ma osobne wejście z niewielkiego 
korytarza. Nie jest połączona z kabiną ar -
matora, ale znajduje się na tym samym po-
ziomie. Co ważne, jej wysokość sięga pra -
wie dwóch metrów. Nie ma osobnej kabiny 
prysznicowej, ale zamontowano kurtynę 
oddzielającą część kąpielową od toalety.

Fotel w sterówce jest bardzo wygodny 
i łatwy do ustawienia. Zapewnia sternikowi 
dobrą widoczność wokół łodzi i na wszyst -
kie instrumenty nawigacyjne umieszczone 
na ciemnej, matowej desce rozdzielczej. Na 
środku deski zamontowano plotter map, 
a pod nim wszystkie mechaniczne wskaź-
niki, które informują o pracy silnika, po -
ziomie paliwa, wskazują też pozycję steru. 
Po lewej stronie jest sterownik dziobowego 
steru strumieniowego (standardowe wypo-
sażenie). Nad głową, pod sufitem, mamy 

głęboką poręczną półkę na mapy i inne 
dokumenty. Po lewej stronie od sterówki 
jest duży blat, na którym możemy rozło -
żyć mapy. Świetnie sprawdza się otwierane 
przednie okno w salonie, które zapewnia 
doskonałą wentylację. Duże okno obok sta-
nowiska sternika też mogło być otwierane 
– łatwiejsza byłaby wówczas komunikacja 
z lądem podczas cumowania (w kolejnych 
jednostkach to okno ma już być otwierane).

Testowaną łódź napędzał silnik Volvo 
Penta D2 o mocy 42 KM z tradycyjnym 
napędem na wał. Standardowym silnikiem 
dla tej jednostki będzie Vetus o mocy 33 
KM (czy nie za słaby do tej łodzi?). Naj-
mocniejsze silniki mogą mieć moc 52 KM. 
Z naszym 42-konnym napędem osiągnęli-
śmy prędkość maksymalną 12,2 km/h. To 
całkiem niezły wynik jak na łódź przysto-
sowaną do spacerowej podróży po kanałach 
i rzekach, ale chyba przydałby się trochę 
większy zapas mocy (na przykład na wypa-
dek nagłego załamania pogody).

Silnik umieszczony pod podłogą salonu 
jest dosyć dobrze wygłuszony, ale głoś-
niejsze dźwięki dochodziły z zewnątrz, od 
śruby. Testowana łódź to prototyp – stocz-
nia pracuje jeszcze nad doborem najlepszej 
śruby. Przy prędkości 12 km/h w salonie 

nasze urządzenie pomiarowe zanotowało 
90 dB, więc producent zapewne postara się 
dopracować system napędowy, by zreduko-
wać natężenie dźwięków o 5 dB. Przy niż -
szych obrotach silnika poziom hałasu był 
znacznie mniejszy. Przy prędkości około 
10 km/h wynosił 80 dB (komfort w wypad-
ku spacerowej żeglugi). Według ostatnich 
pomiarów, po zmianie śruby łódź osiągnęła 
prędkość 13 km/h przy obrotach 3000 rpm. 
Udało się także zmniejszyć poziom hałasu.

Manewrowanie tym jachtem jest typowe 
dla łodzi wypornościowej z tradycyjnym 
napędem na wał. Łódź skręca bardzo dobrze 
przy ruchu do przodu, jednak przy żegludze 
wstecz konieczne jest użycie steru strumie-
niowego. Nawet przy większych prędkoś-
ciach skręca dość ciasno, ale ster strumie-
niowy pozwala dodatkowo zacieśnić łuk.

Ta elegancka łódź to pierwszy jacht 
motorowy zbudowany przez firmę Scan-
dinavia Yachts ze Skarżyska Kamiennej 
(dotychczas powstawały tam jednostki ża-
glowe). Myślę, że ten model zyska należne 
mu uznanie i popularność wśród amatorów 
spacerowych podróży. Może jego zalety 
docenią także miłośnicy polskich szlaków 
wodnych?

Tekst i zdjęcia: Arek Rejs

Fotel w sterówce – wygodny i łatwy do ustawienia. Klasycznie zabudowany salon jest dobrze doświetlony.

Producent  jachtów śródlądowych i morskich

Scandinavia 27 Scandinavia 30 Scandinavia 950

SCANDINAVIA  YACHTS PRESTIŻ   KOMFORT  BEZPIECZEŃSTWO

Stocznia Jachtowa Scandinavia Yachts, ul.Asfaltowa 1, 26-100 Skarżysko-Kamienna tel./fax 41 25 33 288  

JACHTY MOTOROWE PLAYBOAT


