
 Hajótest Hossza 7,50 m

 VízVonal Hossza 7,30 m

 szélesség 2,50 m

 Min. Merülés 0,28-0,5 m

 Max. Merülés 1,5-1,7 m

 Önsúly 
 (ballaszttal) 1300 kg

 ballaszt 500 kg

 ÁrbócMagassÁg 
 a dekktől 9-9,5 m

 nagyVitorla 20-22 m²

 FokVitorla 11,5-13 m²
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Családi 
rohanógép

R
iitkaság, amikor a komfor-

tot kedvelő hétvégi vitor-

lás főszerkesztő és egy 

vérbeli versenyző egyszerre sóhajt 

fel egy hajóban alig tíz perc után, 

hogy: „Na ezt szeretem!”. Pedig 

pontosan ez történt a Focus 750 

Performance menetpróbáján, ame-

lyen Török Lászlóval (Raffica) közö-

sen vettünk részt. Engem a hatal-

mas, kényelmes kokpit nyűgözött le, 

Lacit pedig a hajó fordulékonysága. 

„Pillanatok alatt lehet vele takkot vál-

tani” – sommázta első benyomá-

MENETPRóba: 
FOCUS 750 
PERFORMaNCE 

KOMOLy SiKERT aRaTOTT a MagaziNUNKbaN MáSFéL évvEL EzELőTT ELSőKéNT 
bEMUTaTOTT FOCUS 750 PERFORMaNCE: a FORgaLMazó SzERiNT MáR aNNyi 
SzELi a habOKaT a baLaTONON, hOgy öNáLLó vERSENyOSzTáLyT aLaKíThaTNaK. 
Mi az áTTöRéS OKa? EzT dERíTETTüK Ki MENETPRóbáNK SORáN. 
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haJóbEMUTaTó

T u d T a ?
A hajó háromféle 

ballasztrendszerrel 
rendelhető. Az ólommal 

töltött rozsdamentes 
acél tőkesúly elek-

tromos, távirányítós 
csörlővel mozgatható. 

sait a versenyző, akit a hajó sebes-

sége is lenyűgözött. „Nem gondol-

tam volna, hogy ilyen tempóra 

leszünk képesek ebben a kis szél-

ben.” 

amikor 2017-ben először láttuk ezt a 

hajót, azt írtuk róla: ha nem lenne 

totális képzavar, akkor azt írhatnánk a 

Focus 750-esről, hogy egy két lábbal 

a földön járó hajó. Ennél jobban aligha 

lehet jellemezni egy sokféle igény-

rendszernek egyszerre megfelelő, 

kifejezetten balatoni használatra való, 

könnyen szállítható túra/versenyvitor-

a hajó legkisebb merü-
lése alig 30 centiméter, 
így akár sekélyvizű ki-
kötőben állhatunk vele 
évente alig néhány tíze-
zer forintért. Vagyis 10-
12 év alatt akár a hajó 
teljes hatmillió forintos 
vételárát megtakarít-
hatjuk a kikötői díjon!

T I P P
profilt kapott. a háromféle ballaszt-

rendszerrel rendelhető hajó kielje és 

kormánylapátja is egyaránt pengevé-

kony, ahogy azt egy versenyhajótól 

várnánk. Maga a test vákuum techno-

lógiával készült szendvicsszerkezete 

biaxiális üvegszövetből, airex-habból 

áll, izo-npg ozmózis álló gelcoat 

bevonattal – így nem csak könnyű, de 

roppant erős is. 

a Focus 750-es nagyon szerethető 

tulajdonsága, hogy csekély tömege 

ellenére sokkal stabilabb, mint a 

hasonló méretű túrajollék, már-már 

nagyhajós tulajdonságokkal rendel-

kezik. Ezt bizonyítja, hogy a visszaál-

lító erő 80 százaléka már 20 százalé-

kos dőlésnél a rendelkezésünkre áll. 

(Ez nem csak a kezdők számára elő-

nyös, hanem a haladóknak is, hiszen 

így kitolódik a reffelési tűréshatár, 

vagyis tovább haladhatunk teljes 

vitorlázattal.) 

a hajótest sebesség-potenciálja 

kifejezetten jó. genakker használata-

kor a terheléstől függően 14-16 cso-

mós szélnél siklik meg. 

„az tetszik benne a legjobban, hogy 

milyen dinamikusan indul meg, amint 

jön egy kis szél. Egészen meglepő a 

gyorsulása” – hívta fel a figyelmünket 

megfigyelésére Török László, amikor 

egy kis élénkülést tapasztaltunk. 

a beltér nagyobb, mint gondol-

nánk, de szűkösebb, mint remél-

nénk. a világos anyagokkal burkolt 

kabin három ember számára még 

éppen elegendő helyet biztosít 

ahhoz, hogy pár éjszakát eltölthes-

sünk rajta – egy kétgyermekes csa-

lád pedig akár hosszabb távon is 

használhatónak találhatja. állómagas-

ság persze nincs (ja kérem, azt felál-

dozták a sportosság oltárán!), de van 

rengeteg pakolóhely és egy kis szük-

ség-konyha is. a helykínálat éppen 

elegendő ahhoz, hogy sok holmit 

vihessünk magunkkal egy pár napos 

családi túrára, de aligha elég ahhoz, 

hogy benne töltsük a nyarat. de ezt 

nem is várhatjuk el egy ennyire telje-

sítmény-orientált hajótól. 

„a hajó formavilága 
nemcsak modernnek 

látszik, hanem valóban 
az is. A dizájn valóban 
friss, hiszen 2015-ben 

tervezték”

Szerintünk: 
a Focus 750 Performance az egyik 

legfürgébb hajó a méretosztályában 

– így eséllyel állhatunk vele rajthoz 

versenyeken is. Ugyanakkor elég 

kényelmes a kabinja ahhoz, hogy egy 

háromtagú család viszonylag kényel-

mesen elférjen rajta. Könnyen szállít-

ható is, és kis szélben is nagyon fürge. 

Remek választás a balatonra, ha nem a 

kényelmet tartjuk a legfontosabb 

szempontnak. 

Vitorlázat és rudazat
A test formavilágának megfe-
lelően a vitorlázat is modern: 
square-top nagyvitorla teljes szé-
lességű travellerrel, orsudárra 
szerelhető genakker, Code zero… 
A decktől számítva az árbóc ma-
gassága 9 méter (a sport változat 
esetén 9,5 m). Achterstag nélküli, 
7/8-os frakcionált riggel szerel-
ték, ami lehetővé teszi a squa-
re-top vitorla használatát.  
A 108%-os orrvitorla Andersen 
10-es csörlő és ronstan genua  
kocsi segítségével állítható.  
A genakker és Code0 használatát 
csúszó orrsudár segíti.

lást, amely ráadásul még nem is 

drága. 

a hajó formavilága nemcsak 

modernnek látszik, hanem valóban  

az is. a dizájn valóban friss, hiszen 

2015-ben tervezték, a legmodernebb 

hidrodinamikai szoftverek segítségé-

vel. a versenyhajós formavilág legin-

kább szembeötlő pontja a hatalmas, 

három méter hosszú kokpit, de a tört-

vonalú hajótest is teljesítményre van 

kihegyezve. Ezt bizonyítja, hogy a kor-

mánylapát és a tőkesúly is NaCa-

A mintegy 3 méter hosszú és 2,5 méter 
széles kokpit sokkal nagyobb osztályban is 
megállná a helyét. A kormányhosszabbító-
val szóló vitorlázás közben is elérhető  
a csörlő, és valamennyi szerelvény

Bár multifunkciós 
hajó, nem kell kompro-
misszumokat kötnünk. 
A Focus 750 Perfor-
mance versenyzésre 
és túrázásra egyaránt 
tökéletesnek tűnik. 


