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A modern, 10 méter hosszú, dinamikus 

hajóforma, karakteres hajótesttel és 

elegáns vonalakkal, a kategóriájának 

legtágasabb cockpitja, valamint 

legnagyobb állómagasságú és légterű

hajószalonja – ahol a 10 fős személyzet 

valóban kényelmesen és egyszerre 

helyet foglalhat – azok a tulajdonságok, 

melyek egyértelműen megkülönböztetik 

a típust a versenytársaktól.

Antila 33

A fix cockpitasztallal szerelt tágas és ergonomikus 
munka terület, illetve a részben szeparált kormányosi 
munkatér a hidraulikusan vezérelt, két 800 mm-es, va-
lódi bőrborítású kormánykerékkel páratlanul kényel-
mes vitorlázási feltételeket, valamint egyszerű kezel-
hetőséget kínál a kapitány és a legénység számára.

Egy kiválóan manőverezhető túravitorláshoz méltó-
an, az alapfelszereltséghez tartozó önváltós fokvitor-
lának, a kormányokhoz vezetett kezelőköteleknek, 
illetve a Lazy Jack-es grószvitorlának és Raymarine 
alapműszereknek köszönhetően, akár egykezes me-
netben is hódolhatunk a vitorlázás élményének.



A fedélzet alatt kettő vagy három zárt kabint talá-
lunk. Mindegyik kis előtérrel, tágas szekrényekkel 
és teljes méretű fekvőhelyekkel biztosítja egy na-
gyobb létszámú csapat számára is a kényelmet.

A gazdagon felszerelt konyhasarok, illetve a szé-
riában mosdóval, WC-vel, opcionálisan zuhanyzó-
val kialakított vizesblokk, valamint a tágas szalon 
– részben az aszimmetrikusan elhelyezett kabin-
lejáratnak is köszönhetően – minden elvárást tel-
jesít.

 A belső tér szériában olyan felár nélküli extrákat 
kapott, mint a 4 db, hajótestbe integrált oldal-
ablak, 5 db nyitható fedélzeti ablak, szalonasztal, 
audiorendszer, LED-es világítás, 12 V-os és 220 
V-os elektromos hálózat, hideg-, melegvíz-rend-
szer, zárt szennyvízrendszer, gáztűzhely, beépí-
tett hűtőszekrény, akkutöltő, valamint a 2 db 100 
Ah-s AGM munkaakkumulátor.





A fedélzet alapszerelvényeihez tartozik az orrkilépő 
horgonytartóval, a fürdőlétra, a nyitható relingpántok, 
a parti áramcsatlakozó és a Lazy Jack árbóctőtakaróval.

Szintén az alapfelszereltség része a genakker/code-0 
előkészítés, rögzítési pontokkal, csigákkal, kötelekkel.

A legmodernebb konstrukciókra jellemző sarkos ha-
jótest – akár ballasztsvertes kialakítással, öntöttvas 
T-kiellel, vagy az 1,60-as rövid kiellel – garantálják a 
kitűnő oldalstabilitást, illetve a modern rigg, együtt a 
nagy vitorlafelületekkel, az elsőrangú hajóvezetési pa-
ramétereket.

A komfortérzetet és természetesen a biztonságot is je-
lentősen növeli a beépített anyagok és szerelvények 
minősége, melyek az Európa-szerte ismert és elismert 
hazai kézművesipar legjobbjait vonultatják fel, illetve a 
vezető európai hajóalkatrész-gyártók polcairól épül-
nek be.

Az Antila 33 egy racionális választás mindazoknak, akik 
értékelik az eleganciát, a minőséget, a megbízhatósá-
got és a modern megoldásokat, valamint a kitűnő ár/
érték arány is fontos szempont a hajóválasztáskor.



Műszaki adatok

Teljes hossz:  9,99 m

Vízvonal hossza: 9,60 m

Teljes szélesség: 3,24 m

Merülés
• ballasztsvertes kialakítással: 0,45 / 1,80 m

• T-kieles kialakítással: 1,85 m

• rövid kieles kialakítással: 1,60 m

Állómagasság a kabinban: 1,95 m

Vitorlafelület (fok- + fővitorla): 51 m2

Genakker: 65 m2

Code-0: 51 m2

Vízkiszorítás: 4.750 – 4.990 kg

Beépített ballaszt (svertes változat): 1.300 kg

Svert tömege: 120 kg

Kiel tömege: 1.500 kg

Árbóc hossza: 12,40 m

Árbóc magassága a vízvonal felett: 14,10 m

Szállítható személyek száma: 10

Fekvőhelyek száma: 8 + 1

Max. terhelhetőség: 1.250 / 910 kg

CE kategória: C / B

Motorteljesítmény (min/max): 14 / 30 LE 
Opcionálisan elektromos hajtással is rendelhető.

A hajó tervezője: Michal Orych, 2014
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Magyarországi importőr
Antila Yachts Magyarország

H-9024 Győr, Tessedik Sámuel u. 2/b.
Tel.: +36 30 9567 212

e-mail: gabor.jordaki@antila-yachts.hu

www.antila-yachts.hu

Competitor-21 Kft.


