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 .. J Craftمن السويد إىل أنحاء العالم

Radenko Milakovic
يروي القصة المشوقة لوالدة

TORPEDO

األرستقراطي الفخم السريع ( 47عقدة)
أول نسخة منه كانت لملك السويد العام

 .1999ومنذ ذلــك الوقت تم بناء  26نســخة
ً
قدما (السلســلة
أخــرى 19 ،منها بطــول 42

كل مركب يحتاج
إىل  8آالف ساعة
ً
يدويا
عمل ...

الجديدة) .وقد صنعت بمواصفات خاصة.

وهــو يدمــج بيــن مهــارة الحرفيين في

Radenko Milakovic
من العمل في القطاع
المالي إىل صانع للمراكب.

القطــاع البحــري الســويدي ،واألداء الرفيــع

المستوى ،واألناقة عىل المياه.

المتوسط.

سوق الوســاطة في بيع المراكب يستفيد من

لدى ملك السويد للرحالت في البحر األبيض

وهي شــركة بحرية عريقة في بلد ســكنه

أكثر من عقدين في الصناعة البحرية.

بخصائص تصميم  Cabrio Cruiserاألنيقة

حديثــة للمركــب الســابق القديــم تتمتــع

كيــف ال وهو يدمــج األناقة الكالســيكية

الممتازة ،مــع العمالنية والطاقة العصريتين.

أكثــر مــن  8آالف ســاعة عمــل إلنتاجها (أي

تصميم كالســيكي ،مــواد جميلة ،هندســة

الزجاجيــة مع رقائــق مــن الماهوغاني .وهو

الصنــع ،إىل درجة أن المركــب ينتقل بالوراثة
ً
أحيانا من جيل إىل آخر.

التجارب البحرية األوىل في المياه غير الهادئة

حوالي عام كامل).

الهيــكل عصــري مصنــوع مــن األلياف

هذه الجــودة التي ال تتأثر بمرور ســنوات عىل

والوظيفة أهمية متساوية.

المحلييــن المهرة .وكل واحــدة منها تطلبت

متطورة ،تكنولوجيا حديثة.

لدى الشــركة الئحة انتظار غير قصيرة .كما أن

بمســتوى أرفع .ومنذ اإلعالن عنه ،فقد جرى
ً
يدويا ،بجهــود الحرفيين
بناء  20نســخة منه

في العام  1999بــدأت بالمركب Cabrio
ً
قدمــا) الــذي اســتوحته مــن
38( Cruiser
مراكب خمسينات وستينات القرن الماضي:

حرفييــن محترفيــن وذلك لضمــان الجودة
ً
ً
إضافيا في صنع
وقتا
العاليــة وهذا ما يتطلب
كل مركــب .ولذلك ال عجب فــي أن نعرف أن

التــي ال تتأثــر بمرور الســنوات ،لكنــه ترجمة

 J Craftالواقعــة وســط بلــد الفايكنغ ،وفي

عملية البناء كلها وفق أرقى المعايير عىل أيدي

تروبيز ،المســتمر فــي الخدمة منــذ أكثر من
ً
عامــا .وما زال هذا المركــب هو المفضل
20

هــذا هو  Torpedoالذي تصنعه شــركة

الفايكنغ في القرن الثاني عشر  ..ولديها خبرات

2

.Propulsion
ً
إنه  Polarisالموجود حاليا ،قرب ســان

وفي العام  2009قدمت  J Craftمركبها
ً
قدما) ،ورغم احتفاظه
الجديد 42( Torpedo

جزيرة  Gotlandبالذات.

theworldofyachts.com

مــزود بمحــركات  Yanmarمــع Shaft

عديدة منها القيادة الدقيقة السهلة .وتجري

ولقد صممت الشــركة هيكله بالتعاون
مــع  Volvo Pentaوذلــك ليكون قــادراً عىل

حمــل نظــام  IPSالــذي يتمتــع بخصائص

theworldofyachts.com

وهذا مزيج من القديم والجديد حيث للشكل
وعندمــا يتــم إنجــاز مركب تجــري عليه

التــي تحيــط بمــكان الصنــع أي ،Gotland

وذلــك للتأكد من المســتوى العالــي لقدرته
وأدائه وأمانه قبل تسليمه للمالكين في أنحاء

العالم.
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TORPEDO

TORPEDO

،،Torpedo
تسليم الهيكل رقم  18من خط Torpedo
 ،Cألصحابه السويديين.
،C * A * B

هذا المركب يدمج بين الصناعة السويدية البحرية وروح
الدولتشي فيتا والجمال الذي ال تمر عليه السنوات

تعاونت الشركة مع Volvo Penta
إلدخال نظام IPS

لقد باتت الشركة الصانعة عالمة تجارية

بجودة األخشــاب والجلود ،واألقمشــة التي

والبنــاء .وجــاءت منتجاتهــا مريحــة فخمة

وقــد جهــز المركــب بأحدث جيــل من

معروفــة بخبراتهــا الواســعة فــي التصميم
ممتعة في القيادة ذات متانة عالية.

تأتي من عالمات تجارية راقية.

محــركات  Volvo Penta IPSالتــي توصــل

في السويد وروى لنا هذه القصة المشوقة:
ً
مركبــا لـــ  J Craftألول مرة عىل
شــاهد

ســاحل مرفأ موناكو ،ووقع فــي حبه .لقد كان
ً
قدمــا) الــذي ســبق
38( Cabrio Cruiser

ومثــال عىل ذلــك متــن الماهوغاني في

ســرعته إىل  50عقــدة ،مــع قــدرة عالية عىل

والصقــل مــرات عديدة أكثــر مــن المعتاد،

وقد قــام هــذا المركب برحــات طويلة
ً
مثال في بحــر الصيــن الجنوبي قام
المــدى:

لمدرســة قديمة فــي الصنــع ،وكان صممه

البلطيق ،من  Gotlandإىل ســتوكهولم .وفي

مــع  Straight Shaftsو Ruddersصغيرة

 Torpedoالــذي يخضع لعمليــات الورنيش

المناورات.

والجلود المنتقاة بدقة ،والســتانليس ستيل
َّ
معــدة لتبقــى بحالتها
المصقــول  ..وكلهــا

برحلة من هونغ كونــغ إىل  .Hainanوفي بحر

البناء العريقة الموروثة.

البحر األبيض المتوســط رحالت منتظمة من

الجيدة لسنوات وسنوات وذلك بفضل تقاليد
ويجــدر بالذكــر أن هــذه األخشــاب

سان تروبيز إىل إبيزا أو سردينيا والعودة منها.
ُ
وقــد اعــد مركــز القيــادة المفتــوح مع

عىل اســتدامتها .الخطوط المكورة مصنوعة

أشــخاص براحــة إضافــة إىل القبطــان ،في

المصقولــة هــي من أخشــاب غابــات غرب
أفريقيــا الحاصلة عىل إجازة رســمية للحفاظ

من خشــب صلــب باســتخدام تقنية خاصة

تعتمد البخــار ،لم تتغير منذ أن بــدأ الفايكنغ

بناء سفنهم المشهورة.

إنه مركــب يتصف بعناية تامة بالتفاصيل

ويربــط المالــك بالميــاه .كما أن مســاحاته
موزعة بأسلوب دقيق .وهو مثال عىل أسلوب
 La Dolce Vitaالجميــل األنيــق الذي يتميز
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الطبقتين الشمســيتين الســتضافة عشــرة
رحالت نهارية .كما أن الكابينة الواسعة مزودة

بأس ّرة ألربعة ضيوف.

 .Torpedoواســتأجره للتشــارتر لمدة شهر

لكنــه أبقاه معه فــي الموســم الصيفي كله.
وتطــورت عالقتــه بهــذا المركب الــذي يعود
 Bjorn Janssonوزوده بمحركــي Yanmar

عىل الفور بأن األنسب له تصميم هيكل جديد
ً
بدال مــن تعديل القديم ألن الكلفــة واحدة ...

تطوير شبكة من الوكالء والمختصين بالدعم.

إىل  50عقــدة لكــن قيادتــه لم تكن ســهلة.
ً
ً
بحريا فأجابه
مهندســا
ولذلك فقد استشــار

ومن هنا جاء تصميم !Torpedo

وبما أنه كان يســتثمر في الوقت والطاقة

والمال في النســخة األصلية وفــي النموذج

الجديد ،فقد بدأ يفكــر في تملك هذه الماركة

حتى بأحجــام صغيرة .ولهذا بدأ مع فريقه في
وسيســتثمر في هؤالء الوكالء ،بهدف الترويج
لـــ  Torpedoفي الواليــات المتحدة بدءاً من

العام المقبل .2023

أما في الســويد فقد انتقلت الشــركة إىل

منشــآت أكبر وأوســع في جزيــرة Gotland

والتيارات في المارينــا المزدحمة .لكنه اعتاد
ً
موقنا أن هناك تعديالت عىل الطريق.
عىل ذلك

لها رفع نسبة إنتاجها السنوي من مركبين إىل

السويد كارل غوستاف.

العديد من استوديوهات التصميم المتنوعة

مركب وإجراء بعض التعديــات الميكانيكية

أيامــه األخيــرة فقــد توجــه  Radenkoإىل

للغاية وهذا ال يســهل المنــاورات أمام الرياح

وفي نهايــة الصيف قرر مع زوجته شــراء

عليه .لكنه علــم أنه لن يســتطيع بناء مركب
جديــد ألن مؤســس الشــركة مريــض جــداً

وجاء تصميمه الفريــد ثمرة إلرث طويل،

 Milakovicالــذي تحــول مــن العمــل فــي

محركات  ،IPS 500وذلك بمساعدة Johan

وقد التقــت «عالم اليخوت» Radenko

ثــم إحــداث ثغرتين فيــه لوضــع زوجين من

القطــاع المالي في لنــدن إىل صانع للمراكب

 Hallenكبير الصانعين الذي كان يعمل لدى

theworldofyachts.com

 J Craftمنذ العام  .1999وقد وصلت سرعته

ً
جاعال من الهواية المكلفة
بوعده لمؤسسها،
ً
ً
ألصحــاب اليخوت ،عمــا تجاريا يــدر األرباح

التجاريــة .وفي ذلك الوقت لــم تكن J Craft
َ
أصــا عىل صنع
كبيــرة فقــد قامت شــهرتها

والحوض متوقف عن العمل .وانتهى به األمر
ً
قدما ومن
لشراء هيكل غير مكتمل بطول 38

إضافة إىل عناصر الحياة العصرية.

Radenko Milakovic
يتوسط كبير الصانعين
( Johan Hallenإىل
اليمين) ومدير الحوض
.Zoltan Antunovic

أول نســخة مــن  Cabrio Cruiser 38لملك

ووظفت المزيــد من عمال اإلنتــاج ،مما أتاح

ثالثــة أو أربعة مراكب .كما أنها تعمل اليوم مع

ولما كان  Bjornمؤســس الشــركة في

عــى إنجاز أفــكار جديدة تســتند إىل القاعدة

الســويد والتقــى المالكين والورثــة وأبلغهم
أنه معجب جداً بهــذا اإلنجاز ويود تملك هذه

للزبائــن المزيد مــن الخيــارات والمرونة في

جانبي األناقة والعمالنية.

.2007

هناك من جاء بعده ليكمل المسيرة في إنتاج

العالمة التجارية .فقبلوا ذلك واشتراها العام
ومنذ ذلك الوقت رغــب المالك الجديد
فــي أن يبقــى بعيداً عــن األضــواء .لكنه اآلن

راح يكرس حيويتــه وأمواله لتطويرها كي يفي

البحريــة لهــذا المركــب المميــز ،كــي تقدم

لقــد فقــدت الشــركة مؤسســها ،لكن

مراكب فريدة من نوعها تجوب البحار بكل ثقة

وكفاءة.

www.j-craftboats.com

theworldofyachts.com

الشركة انتقلت إىل منشآت
جديدة وباتت قادرة عىل
مضاعفة إنتاجها
Torpedo
ً
مترا
الطول اإلجمالي12,63 :

ً
مترا
الطول عىل المتن12,16 :
طول خط المياه 10,85 :أمتار
العرض 3,63 :أمتار
الغاطس 0,95 :متر
سعة الوقود 800 :ليتر
سعة المياه 200 :ليتر
المحركان2xVolvo Penta IPS 650 :
(Torpedo AS) Also Available IPS
400, 500, 600
السرعة العادية 30 :عقدة
السرعة القصوى 47 :عقدة

ً
ً
بحريا
ميال
مدى اإلبحار :حوالي 280

المصممJ Craft Boats :
الهندسة البحرية والعاديةSodergren :
Yacht Design
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