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Sergio Cutolo’s Hydro Tec: 25 عامًا عىل التأسيس
 Silvia وزوجته Sergio Cutolo أسس

Himsolt شركة Hydro Tec العام 1995 

لتكون شركة هندسية مختصة بالشؤون 

 Sergio الهيدروديناميكية، وذلك استنادًا لخبرات

نفسه في تصميم هياكل اليخوت السريعة 

المعدة لالستجمام واألهداف التجارية أيضًا.

وعىل مدى السنوات، تطور هذا االستوديو 

ليغطي كافة جوانب الهندسة األساسية 

والتصميم والهندسة البحرية.

ولقد تمكن منذ تأسيسه حتى اليوم، من 

إنجاز تصاميم الكثير من اليخوت المختلفة 

األنواع واألحجام والتصنيفات. ومنها مثاًل: 

 Darwin Series و Prima و Taiba و Divine

 Dragon و Flexplorer و Naumachos و

 Cantiere الذي تصنعه حاليًا Stella di Mare و

delle Marche باسم Aurelia .. وغيرها.

وبمناسبة مرور 25 عامًا عىل تأسيسه، فقد 

نظم االستوديو عدة أنشطة تتراوح بين إعادة 

تصميم اللوغو وكذلك الموقع اإللكتروني، وإعداد 

كتاب يسجل إنجازات 25 سنة حافلة بالمشاريع 

الناجحة التي تؤكد االلتزام بالتطور. وهو يعطي 

تفاصيل واضحة عن تأسيس االستوديو وخلفيته 

وتفاصيله التقنية. كما أنه مدعم بالرسوم 

والبيانات إضافة إىل مساهمات العديد من 

الشخصيات التي تعاونت معه خالل ربع قرن.

وعالوة عىل ذلك هناك فكرة تصميم يخت 

"Orion" أنتجا Lynx Yachts مع Dragoni Design

تعاون Dragoni Design Lab Studio مع 

إلنتاج يخت  Lynx Yachts الحوض الهولندي

جديد جرى استيحاء اسمه وتصميمه من كوكب 

)صياد في األساطير اليونانية(. Orion

إنه أحد الكواكب الساطعة لياًل. ولذلك فهو 

دليل مهم للبحارة عىل مر التاريخ ألسباب عديدة 

أهمها نوره القوي حتى عندما يكون القمر كاماًل.

Michele Dragoni وبهذا الصدد يقول

الذي أسس االستوديو: »يأخذ هذا الكوكب 

شكل اثنين من »المعين شبه المنحرف« تم 

جمعهما من جانب واحد لخلق شكل جذاب. 

هذا الشكل هو الذي أوحى إلي بتصميم البنية 

الفوقية، وخاصة االرتباط بين الهيكل ومركز 

عن صالون  القيادة. واألخير منفصل تمامًا

الطبقة األعىل«.

النسب الظاهرة من شكله تكشف عن 

مساحات واسعة مفتوحة ورؤية تامة نحو 

المؤخرة. والتصميم العصري نموذجي للبحر 

األبيض المتوسط. كما أن التوزيع الداخلي 

العام يظهر التناغم بين المساحات االنسيابية 

والحفافي الحادة، بهدف التوصل إىل طلة 

ديناميكية وأنيقة في الوقت نفسه.

دون  والمساحات المفتوحة توفر اتصااًل

عوائق بين األماكن المتفرقة لهذا اليخت، من 

المنصة الشاطئية حتى مركز الجلوس األمامي.

ورغم أن وجود قارب عىل الطبقة األساسية 

بطول ستة أمتار هو ميزة أساسية في مراكب 

Lynx Yachts، لكن فريق التصميم اتخذ منهجًا

في هذا اليخت فقد وضع القارب عىل  مختلفًا

من الطبقة الرئيسية. المنصة الخلفية بداًل

وحتى يضمن استمتاع الضيوف بمشاهد 

الجوار عندما يكون القارب في مكانه، فقد جاء 

تشابك األحجام بين الطبقة الرئيسية والمنصة 

لتالفي وجود أي  الشاطئية، عند الساللم، مثاليًا

حاجز بصري.

يقول Dragoni: »هذا النهج خلص  ختامًا

إىل نتيجة توصف بأنها مسرح يواجه البحر. وهذه 

المساحة متعددة االستخدامات عندما يكون 

القارب في المياه«.

ومن مواصفات هذا اليخت نذكر:

مترًا الطول اإلجمالي: 29

أمتار العرض: 7,50

للضيوف – اثنتان للطاقم الكبائن: 4

أمتار القارب: 6

www.lynxyachts.com

Sergio CutoloSergio Cutolo

Gregory Bonin de Pissarro :إعداد




