
 
 

Sniper 

Hedefiniz hız,performans ve adrenalin ise "Sniper" size nokta atışı yaptırır 

2 kişilik, hem yelken yapılabilen,hem kürek çekilebilen ,performans amaçlı "outrigger" fiberglass kano

 

 



 
 

Boyutlar: 

Ana gövde boyu :6m 

Yardımcı gövde boyu :4.5 m 

Ağırlık :donanımsız olarak 85 kg 

Deplasman:max 280 kg 

Taşıyabileceği yük:max 180 kg 

Yelken alanı:9.5 m2  

Gövde malzemesi:Biaxial elyaf ve Coremat katkılı elyatırması cam elyafı.Uygun ağırlık oranı 

sağlanması amacıyla reçine emme miktarı az ve mukavemeti yüksek olan "Biaxial" elyaflar ile destek 

amaçlı "Coremat" malzeme kullanılmıştır. 

Direk ,yelken ve "rolling furler" sistemi: 

 

Sniper'ın direği 6 m boyunda , yüksek mukavemetli(T6 temper) ,elektrostatik siyah boyalı aluminyum  

ve bakım istemeyen rulmanların üzerinde kendi etrafında dönebilmektedir.Direğin içi polyurethan 

doldurulmuştur,devrildiğinde tekrar doğrulmasına yardımcı olmak amacıyla ve yüzebilirliğini 

sağlamak için.Direğin alt kısmına monte edilmiş makara üzerine sarılı iplerin çekilmesiyle rüzgar 

altındayken bile rahatça camadan vurulabilmekte,yelken alanı istendiği gibi ayarlanabilmektedir bu 

da bize neredeyse her havada(tecrübeye bağlı) yelken yapabilme kabiliyeti sağlamaktadır. 

Yelken alanı 9.5 m2 olup 85 kg, 6m bir tekne için çok iddialı bir boyuttadır,yani en ufak rüzgarda bile 

uçmaya hazırdır.Yelken Dacron kumaş ,alt kısmı transparent,dikey balenli  "high roach" (Ullman Sail) 



 
 

.Dikey balenler yelken alanını direğin yukarısına da taşıyıp yelken verimini arttırırken,ani serpintilerde 

geriye doğru da kıvrılarak emniyet sübabı görevi görmektedir. 

Trampolin: 

 

2 adet 60 mm lik aluminyum boruya geçmiş şekilde ve yardımcı gövdeyi bağlayan taşıyıcı profillerin 

arasında ve ana gövdenin iskele tarafında yer alır.Normal seyir esnasında iskele kontradan gelen 

rüzgarda 1 kişi trampolin üzerine oturmalıdır.Polyester kumaş güneşe ve denize dayanıklıdır. 

Salma ve katlanır dümen palası: 

 

Ana gövdenin sancak tarafında teknenin rüzgar üzerine gidebilmesi amacıyla "Leeboard" tabir edilen 

kendi ekseni etrafında hareket edebilen salması vardır,böylelikle kıyıya yanaşırken ya da bir yere 

çarpınca kendi etrafında eksenel olarak dönebildiğinden  zarar görmemektedir.Orsa seyri haricinde 

sudan kaldırılarak su sürtünmesi azaltılabilir.Kıyıya alındığında ise bir iple gövdeye bağlanabilir.Salma 

20 derece gibi rüzgara daha dar bir açı ile girmesini sağlar.Katlanır dümen palası da aynı şekilde 

kıyıya alma durumlarında bize yardımcı olur.Dümen palası ve salma fiberglasstan "biaxial" ve 

"unidirectional" elyaflar ,"foam core" kullanılarak kalıp içinde şekillendirilmiştir.Bağlantı parçaları 

paslanmaz olup yüksek mukavemetlidir. 



 
 

Ayak pedalları: 

Ayak pedalları ile kürek çekerken tekneye yön verilebildiği gibi aynı zamanda yelken yaparken de bu 

pedallarla seyir yapılabilmektedir.Kürek çekerken bu pedallara ihtiyaç duyulur. 

. 

 

Opsiyon olarak kullanılan teleskopik yeke ile de trampolin üzerinden dümen kumanda 

edilebilmektedir. 

Su geçirmez ,malzeme saklama bölmeleri: 

2 adet 25 cm ön kısımda yer alan bölmelerde kamp malzemeleri,ve ihtiyaç duyulan malzemeler sudan 

korunumuş olarak depolanabilir.Direğin yanındaki gözdeki kapağın altında cep 

telefonu,telsiz,pusula,kamera gibi elektronik cihazların sudan korunabileceği vynil bir cep vardır. 

 

 

 

 



 
 

Dıştan takma motor braketi: 

5hp ye kadar dıştan takma motor bağlanmasını sağlayacak motor braketi opsiyon olarak 

mevcuttur.6m boyunda hiç bir teknenin sağlayamayacağı yakıt ekonomisi ve hız/güç oranını elde 

edebilirsiniz. 

 

Oturma koltukları: 

Sniper'ın oturma koltukları RTM metodu ile polyesterden üretilmiş ve deniz şartlarına uygun,sağlam 

yapıdadır,üzerinde su birikmez. 

Taşıma ve römork için beşikler: 

Sniper'ın ana gövdesinin ortasına yakın kısmına monte edilebilen büyük çaplı şişme tekerlekler onun 

kolayca suya indirilip,çıkartılmasını ve römorka kadar taşınmasını sağlar. 

Römork içinde ayrıca ,römorkların kenar boşluklarına monte edilen ve ana gövdeyi güvenli olarak 

taşımamıza yardım eden beşikler opsiyonel olarak mevcuttur. 



 
 

 

 



 
 

Sancak trapez bağlantı parçası: 

Opsiyon olup istek üzerine mevcuttur. 

 

 

Kullanımda dikkat edilmesi gerekenler: 

 

Sniper yüksek performans ve hızlı yelken yapabilme amacıyla tasarlandığından yelken alanı ağırlığına 

göre fazladır,18 knot rüzgardan itibaren yelken alanı küçültülmelidir.Tek gövdeli tekneler gibi yüksek 

yelken alanına ihtiyaç duymaz bu sebeple teknenin dinamiklarini öğrenene kadar mümkün olduğunca 

camadanlı(bir kısmı direğe sarılı) yelken ile kullanılması daha uygun olur. 

Rüzgar iskele kontradan geliyorsa: 

Bu pozisyonda  1 kişi ana gövdede 1 kişi de trampolin üzerinde seyir yapması için tasarlanmıştır.İskele 

kontradan gelen rüzgarlarda trampolin üzerindeki kişi dışarı veya içeri doğru vucudunu kaydırarak 

rüzgar gücüne karşı dengeleme yapmalıdır.Zaman içinde bu konuda ustalık gelişince yardımcı gövdeyi 

sudan keserek seyir yapılabilir.Bu şekilde ıslak alan çok azaldığından en yüksek hızın sağlanabildiği 

seyir şeklidir. 

Rüzgar sancak kontradan geliyorsa: 

2 kişi de ana gövde de oturabilir,yada 1 kişi sancak trapeze çıkabilir böylece yardımcı gövdeye gelen 

rüzgar basıncı hafifler.Trimaran ,katamaran,proa gibi çok gövdeli teknelerde yelken yaparken sürekli 

olarak yardımcı gövdenin(float)suya batması izlenmelidir.Eğer normal su hattından daha da fazla 

batmaya başlıyorsa yada burnu suya dalmaya başlıyorsa bu bize rüzgar gücünün artık teknenin 

limitlerine geldiğini ve hemen yelken alanını azaltmamız gerektiğini gösterir.Tek gövdeli tekneler gibi 



 
 

yatma olmadığı için rüzgar arttıkça hız da artar ama dediğimiz gibi bunun limitini anlamamız 

gerekiyor emniyetli seyir yapabilmek için. 

Tramola atarken: 

Sniper salması sayesinde piyasadaki "beach" katamaranlarına göre çok rahat tramola atar. 

Yeterli hızla tramolaya giremezsek  Sniper hafif olduğu için ataleti düşük olduğundan hızını hemen 

kaybeder,bu durumda kürek çekerek tramola atmak için gerek duyulan hız kazanılabilir. 

 Sancak kontradan iskele kontraya tramola atmak: 

 

Dikkat:Eğer 1 kişi iskeledeki trampolinde oturuyorsa sorunsuzca tramola atılabilir,eğer burada kimse 

yoksa sancak kontradan iskele kontraya tramola atarken hızlı daranıp 1 kişinin iskele trampoline 

zamanında geçmesi gerekir.  

 

İskele kontradan sancak kontraya tramola atmak: 

Bu konumda iskeledeki trampolinde oturan kişi yerinde durabileceği gibi ana gövdedeki yerine 

oturursa yardımcı gövdenin suya gömülmesi azalacağından performans artar. 

 

Montaj esnasında dikkat edilecekler: 

Yardımcı gövdeyi ana gövdeye bağlayan bağlantı profilleri ,yardımcı gövde üzerindeki M10 paslanmaz 

saplamalar üzerine özel somunları ile bağlanır,somunlar takılırken dikkatli davranılıp,diş atlatmamaya 

dikkat edilmelidir.Resimde görülmeyen büyük çaplı paslanmaz pullar da ihmal edilmemelidir.Civatalar 

el yardımıyla ve bir tornavidanın ucu halkadan geçirilerek kontrollu olarak sıkılmalı,seyir sırasında da 

kontrol edilip boşluklar alınırsa ideal montaj yapılmış olur. 

 



 
 

 

Miçozlar hakkında: 

Sniper'ın ana gövdesinde ve float üzerinde birer plastik miçoz bulunur.Bu miçozlar sıcaklık 

farklarından oluşacak yoğunlaşma sonucu birikecek suları boşaltmak için ve kontrol amacıyla 

kullanılır.Miçozları tekneyi kıyıya alınca sökmek uygun olur,sıcaktan iç hacim genleşip gövdeleri 

şişirebilir.Miçozların su almazlığını sağlayan conta da kontrol edilmelidir,bu conta koparsa içeri su 

alır,seyire çıkmadan da miçozların sıkıca takılı olduğu kontrol edilmelidir. 

Istralyasız kendi etrafında dönen direk hakkında: 

Sniper'ın direği bakım istemeyen rulmanların vasıtasıyla kendi etrafında dönebilmektedir .Fiberglass 

boru içinde yer alan bu rulmanlara deniz kumunun girmemesine dikkat edilmelidir.Mevcut yelken 

alanını ıstralyasız olarak taşıyabilmektedir.Direğin taşıyabileceği moment hesaplanırken  bir kişinin 

iskeledeki trampolin üzerinde olacağı düşünülmüştür,eğer iskeleden gelen rüzgarda 2 kişi trampolin 

üzerine çıkarsa direğin dayanabileceği momenti aşan bir doğrulma momenti oluşur ki bu da direği 

eğebilir.Bu tür bir performans beklentisi arzu edilirse opsiyon olarak Sniper için tasarlanmış ıstralya 

sistemi ve flok bağlanmasını da sağlayan "rolling furler" li ön ıstralyası da vardır.Bu durumda 

yelkenlerin merkez noktası değişeceğinden salmayı kaydırmak gerekecektir.Flok ile birlikte en ufak 

rüzgarda uçar bir duruma gelecektir. 

Dalgalı denizde kullanımı: 

Sniper sert havalarda test edilmiş olup eğer hız yapabilme imkanı varsa dalgaların üzerini bıçak gibi 

keserek seyir yapar,hızı düşük ise dalga boşluklarına girerek esneyerek yoluna devam eder.Elbette 

dalgalı havada performansı düşük olacaktır. 

Devrilmesi durumunda: 

Sniper devrilirse şu prosedür izlenir: 

1-Float üzerine ip bağlanır bu ipleri önceden bağlayıp hazır bulundurmak tavsiye edilir. 

2-Sancak tarafındaki trapezlarin üzerine çıkılır 



 
 

3-İp belimize sarılır ve geriye doğru eğilerek Sniper'ın gövdesinin bize doğru dönmesi sağlanır. 

Test sonuçları: 

18 knot rüzgar (1 kişi)  13 knot hız(geniş apaz),Orsa 10 knot 

5 hp dıştan takma ile (1 kişi)11.5 knot 

Kürek ile 2 kişi direksiz olarak ,rüzgar yokken 5.5 knot 

Videolar için:www.yelkensever.com 

 

Tasarım:Bahadır Eği /Elektrik Mühendisi 0533 432 33 89 

 


