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NAVEGAR COMO UM ALBATROZ

Anunciado como uma nova classe de iate, o
Cauta Super Sailing é um navio de cruzeiro
de alta performance desenhado por Timur
Bozca. Hidrodinâmico, futurista e único, este
super iate assemelha-se à forma de um
pássaro – o albatroz – e segue uma filosofia
de design puro e simples. De 55 metros,
com um casco de fibra de carbono e uma
superestrutura com tecnologia sofisticada,
este modelo tem uma aparência surpreendente e inovadora graças às curvas bem
delineadas e arestas acentuadas. É ainda
equipado com um revolucionário sistema
de vela Dynarig e com mastros rotativos
que hospedam dez velas que podem ser
controladas por um único marinheiro. O
Cauta utiliza três geradores Caterpillar C12.9
e é executado através de um motor elétrico
de forma a aumentar a eficiência de energia
e reduzir o ruído e a vibração. Num equilíbrio
perfeito entre modernidade e conforto, este
iate pode acomodar dez convidados e oito
membros da tripulação em cabines que
oferecem uma incrível vista para o exterior
e para o mundo subaquático através de
painéis de policarbonato monolítico maciço.

SAILING LIKE AN ALBATROSS

Cauta Super Sailing Yacht
ANDREIA FILIPA FERREIRA
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TIMUR BOZCA

Announced as a new class of yacht, the
Cauta Super Sailing Yacht is a high performance world cruiser designed by Timur
Bozca. Hydrodynamic, futuristic and unique,
this super yacht resembles the shape of a
bird – the albatross – and follows a philosophy of pure and simple design. 55 metres
long, with a carbon fibre hull and superstructure with sophisticated technology, this
model boasts a surprising and innovative
appearance thanks to the emphasised
curves and accentuated edges. It is also
equipped with a revolutionary Dynarig sailing

system, featuring rotating masts that host
ten sails that can be controlled by a single
sailor. The Cauta uses three Caterpillar C12.9
gensets running through an electric motor
to increase power efficiency, and reduce
noise and vibration. In a perfect balance
between modernity and comfort, this yacht
can accommodate ten guests and eight
crew members in cabins that offer incredible
views of outdoors and of the underwater
world through massive monolithic polycarbonate panels.
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