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Exuma
Inovaţie - Distincţie - Eleganţă
Picchiotti Exuma este primul yacht cu motor din seria Vitruvius construit de către 
Grupul Perini Navi. Seria Vitruvius a fost concepută punându-se accentul pe 
navigarea eficientă, pe deplin autonomă, fiabilă şi elegantă. Aceste concepte pe care 
a mizat seria Picchiotti - Vitruvius sunt vizibile în proiectarea cocii şi a suprastructurii, 
organizarea spaţiului de cazare al invitaţilor şi al echipajului şi echipamentului de 
bord, care va permite descoperirea şi explorarea mediului înconjurător.
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Philippe Briand, arhitect naval şi 
creator al conceptului Vitruvius, 
a fost inspirat de principiile hi-
drodinamice întâlnite la cocile 

velierelor, unde liniile de design, distri-
buirea volumului şi studiul greutăţilor 
sunt optimizate pentru a se atinge cel 
mai bun randament. Coca din aluminiu 
respectă principiile Briand Optimized 
Stretched (BOS) Hull şi se caracterizează 
prin hidrodinamicitate, linia de plutire li-
mitată şi o provă dreaptă şi adâncă. BOS 
Hull şi cei doi stabilizatori de viteză zero 
înzestrează coca cu stabilitate excepţi-
onală. În combinaţie cu puterea instala-
tă, aceste caracteristici asigură navigarea 
pe termen lung în condiţii de siguranţă 
şi linişte totală. Tonajul brut al lui Exuma 
este sub 500 de tone iar deplasamentul 
de circa 400 tone. Ea dispune de un pes-
caj redus de 2,3 metri, care permite navi-
garea în apele de mică adâncime.

Caracteristicile interiorului şi exterio-
rului sunt de neegalat, designul şi orga-
nizarea întrecând orice aşteptări. Îmbina-
rea cu succes a proporţiilor dintre cocă şi 
suprastructură a permis alocarea de spa-

YACHTING PLEASURE18

PREZENTARE



ţii mari sub punte care asigură intimita-
te invitaţilor, dotarea cu echipament de 
explorare de bord şi spaţii generoase de 
stocare. Intimitatea este asigurată de că-
tre cele două scări şi de căile de acces se-
parate către cabine. 

Exuma a fost conceput pornind de la 
ideea de „explorare a mării” şi, într-ade-
văr, ambarcaţiunea îşi permite o autono-
mie de peste 5.500 de mile la o viteză de 
12 noduri. Acest lucru este obţinut ca ur-
mare a capacităţii rezervorului de 75.000 
de litri de combustibil şi 17.000 de litri de 
apă proaspătă. O caracteristică specială a 
acestui yacht este imensa capacitatea de 
stocare de echipamente şi unelte la bord, 
pentru ca Exuma să poată să se aventu-
reze în zonele cele mai frumoase şi înde-
părtate ale lumii.

Utilizarea titanului pentru confecţio-
narea balustradelor exterioare combi-
nă fiabilitatea extrem de mare, chiar şi 
în cele mai extreme condiţii de utiliza-
re, cu armonia cromatică perfectă a cocii 
 yachtului. Pe suprastructură, două grile 
de ventilaţie integrate în linia yachtu-
lui ies în evidenţă ca un element estetic, 
iar cadrul metalic care susţine antenele, 
radarele şi proiectorul puternic sunt am-
plasate pe acoperişul suprastructurii.

Puntea de comandă se distinge prin 
uşile mari de sticlă iar puntea laterală 
spaţioasă este concepută pentru a pu-
tea oferi privitorilor o superbă pano-
ramă asupra mării. Accesul la punte se 
poate face pe scara internă din hol sau 
pe cele două coridoare externe. Alături 
de pupitrul de comandă, biroul căpita-
nului şi un oficiu, pe puntea de coman-
dă mai sunt amplasate un salon spaţios, 
cu canapea în formă de L, o măsuţă de 
cafea, fotolii şi o zonă de divertisment. 
Pentru petrecerea timpului în spaţiu 
deschis pe puntea principală a fost ame-
najată o zonă pentru plajă, cu două şez-
longuri confortabile şi un jacuzzi care 
dispune de banchete integrate şi zone 
utile pentru depozitare. 

De pe coridoarele externe, unde sunt 
amplasate două staţii de control pentru 
manevrele de andocare, se poate ajunge 
pe puntea prova care poate fi, de aseme-
nea, utilizată ca zonă de plajă sau pentru 
petreceri.

Două trape imense de pe punte per-
mit accesul la bărca de salvare şi la skijet, 
care pot fi lansate la apă cu ajutorul unei 
macarale. 

Puntea principală posedă caracte-
risticile tipice unui yacht cu vele, iar 
cockpit-ul găzduieşte două canape-
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le în formă de C şi două mese care se 
pot uni între ele. Cockpit-ul este pro-
tejat de razele directe ale soarelui sau 
de intemperii de către suprastructura 
din aluminiu, oferind un plafon ele-
gant format din panouri modulare în 
diferite tonuri de gri. Uşa glisantă din 
sticlă, elegantă şi funcţională, permite 
accesul în salon, ferestrele mari oferind 
o vizibilitate şi luminozitate deosebită. 
Zona de living, dotată cu aparatură 
audio-video de ultimă generaţie, este 
mobilată cu trei canapele în formă de 
C situate la babord, iar zona destinată 
servirii cinei este dotată cu o masă cu o 
capacitate de până la 10 persoane.

În centrul navei este amplasat lob-
by-ul principal de unde se poate face 
accesul (folosind scara invitaţilor) spre 
cele trei punţi, spre living şi zona pro-
prietarului, compusă din două cabine 
dotate cu baie proprie.

Pe puntea inferioară se află cele 
două cabine VIP, o cabină twin cu 
baie proprie, sala de gimnastică (care 
poate fi transformată la nevoie într-o 
zonă de dormit cu paturi pliabile), o 
baie şi un duş. O trăsătură distinctivă 
a acestei punţi este extinderea sa de-a 
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lungul unui coridor dublu paralel, cu 
scări independente pentru oaspeţi şi 
echipaj. Spre prova, zona echipajului 
găzduieşte un total de opt persoane, 
aici fiind amplasate trei cabine duble 
cu baie proprie, cabina căpitanului, un 
spaţiu pentru servit masa, spălătorie şi 
o bucătărie spaţioasă echipată cu un 
mic elevator cu ajutorul căruia alimen-
tele pot fi trimise direct catre cele trei 
punţi.

Sala motorului, dotată cu o cameră 
de control separată, este amplasată în 
faţa lazaretului şi găzduieşte două mo-
toare Caterpillar C32 ACERT de 970 kW. 
Printre elementele incluse se numără şi 
două generatoare electrice de 115-kW 
şi unul de 86-kW, o unitate centrală de 
climatizare şi o unitate de tratare a apei 
reziduale.

De la lansarea ei pe 3 iulie 2010, Exu-
ma a câştigat numeroase premii şi tit-
luri cum ar fi:  „Motor Yacht of the Year” 
şi „Cel mai bun yacht cu motor cu un 
deplasament sub 500 t.r.b.” la Boat In-
ternational’s World Superyacht Awards 
2011, certificatul „Rina �reen Plus Pla-„Rina �reen Plus Pla-
tinum”, distincţia de cel mai înalt nivel 
acordată pentru respectarea mediului 
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Exuma
Innovation - Distinction 
- Elegance

The Picchiotti Exuma, is the first 
motor yacht of the Vitruvius series built 
by the Perini Navi Group. The Vitruvius 
series was conceived with a focus on 
efficiency for fully autonomous, reliable, 
and elegant navigation. These concepts 
of the Picchiotti - Vitruvius series are 
realized in the hull and superstructure 
design, the organization of the guest 
and crew accommodations and the 
onboard equipment that will allow for 
the discovery and exploration of the 
surrounding environment.

Philippe Briand, naval architect and 
designer of the Vitruvius concept, was 
inspired by the streamlined principles 
of sailboat hulls, where the lines of 
design, volume distribution and the 
study of weights are optimized to attain 
the best efficiency. The aluminium 
hull, follows the principles of the 
Briand Optimized Stretched (BOS) Hull 
and is characterized by streamlined, 
limited waterline length and a straight 
and deep bow. The BOS Hull, and 
two zero speed roll stabilisers endow 
the hull with exceptional cruising 

stability. Combined with the installed 
power, these features ensure long-
term navigation in total safety and 
tranquillity. Exuma’s gross tonnage is 
under 500 tons, and displaces about 
400 tons. She features a reduced draft 
of 2.3 metres that allows navigation in 
shallow waters.

Vitruvius features unparalleled 
interior and exterior space design and 
organization. The successful study 
of the proportions between hull and 
superstructure allowed for large 
spaces dedicated to ensuring privacy 
among guests onboard, equipment for 
exploration, stowage of materials. This 
was obtained by introducing double 
independent stairs and two walkways.

Exuma was designed with a strong 
aptitude for exploration in mind. 
Indeed, it allows a range of over 5,500 
miles at a speed of 12 knots. This is 
attained due to the 75,000 litres of fuel 
and 17,000 litres of fresh water tankage. 
A particular characteristic of this yacht is 
the capability (thanks to 123 dedicated 
m2) of stowing large amounts of 
equipment and gear on board in order 
to be able to venture out into the most 
beautiful and remote areas of the world.

The use of titanium in all the external 

handrails combine extremely high 
reliability even in the most extreme 
conditions of use with perfect chromatic 
harmony with the yacht’s hull. On the 
superstructure, two ventilation grills 
integrated within the yacht’s line stand 
out as an aesthetic element, while 
the elegant mast for communication 
antennae, the navigation radars and the 
powerful searchlight is arranged on the 
superstructure roof.

The bridge deck is characterized by 
large glass doors and the spacious side 
deck conceived to enjoy a full view of 
the surrounding panorama. This deck 
can be accessed either through the 
internal stair in the lobby or through 
the two external corridors. Besides the 
helm, the captain’s office and a pantry, 
the bridge deck features a spacious 
saloon with L-shaped sofa, a coffee 
table, armchairs and an entertainment 
area. The outdoor living concept 
embodied by this yacht is ensured by 
two comfortable chaise-lounges for 
sunbathing and a large, accessorized 
Jacuzzi with integrated banquette, 
equipped also with useful peaks for 
stowage of materials. 

From the external corridors, in which 
two side control stations for docking 

înconjurător, „Cel mai inovator Yacht al 
Anului” la evenimentul 2010 World Ya-
cht Trophy şi premiul „Nautical Award 
2010” acordat de revista italiană Yacht 
& Sail în colaborare cu ADI, prestigioasa 
asociaţie italiană pentru design industri-
al, în semn de recunoaştere a celor mai 
bune rezultate în domeniul construcţii-
lor navale internaţionale. 

 Yachtul îşi continuă şirul de succese, 
câştigând încă două premii pentru ex-
celenţă, „Premiul pentru Stil şi Design 
exterior” acordat la categoria Displace-
ment Motor Yachts 100’-199’ şi „Premiul 
pentru Protecţia Mediului”, în timpul 
Boat International Showboats Design 
Awards 2011, care a avut loc pe 26 oc-
tombrie, la exclusivistul Mar-a-Lago 
Club în Palm Beach, Florida.

Şi, pentru că seria Vitruvius a consti-
tuit un succes încă de la lansare, a fost 
construit un nou motoryacht de 55 m, 
Ice Class, �alileo � (despre care vom 
vorbi în ediţiile viitoare), iar un al trei-
lea yacht din acestă serie, un model de 
73 m, este în stadiu de proiect, cu livra-
rea programată pentru anul 2013.  

Detalii tehnice:

Lungime totală: �����������������������������������������������50 m / 164 ft
Lumgime la nivelul apei: ����������������������������� 48,90 m / 160 ft
Lăţime maximă: ��������������������������������������������� 9,50 m / 31 ft
Pescaj: �������������������������������������������������������������2,30 m / 8 ft
Cocă şi suprastructură: ��������������������������������������� aluminium
Clasificare ABS: ��Malta Cross A1 Commercial Yachting Service
Deplasament: �������������������������������������������������������������400 t
Tonaj brut: ����������������������������������������������������������������� 497 t
Motorizare:  �������������������2 x CAT C32 Acert 970kW@ 2�100rpm
Viteză maximă: ��������������������������������������������������� 17 noduri
Viteză croazieră: �������������������������������������������������� 12 noduri
Capacitate rezervor combustibil: ������������������������ 75�000 litri
Capacitate rezervor apă: �������������������������������������17�000 litri
Autonomie la viteză de croazieră: �������������������������6�500 Mm
Consum la viteză de croazieră: ����������������� 2 x 60 l/h - 10 l/Mn
Cabine proprietar: ����������������������������������������������������������� 2
Cabine invitaţi: ���������������������������������������������������������������� 3
Cabine echipaj: ���������������������������������������������������������������� 4
Design interior:  ������������������������������������������������� Perini Navi
Arhitect naval: �������������������������������������������� Philippe Briand
Constructor: ����������������������������Picchiotti - Perini Navi Group
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manoeuvres are located, we access the 
totally open flush deck, that can also be 
used by guests as a party/sunbathing 
area. 

Two deck hatches allow access and 
use of the rescue boat and the jet ski, 
both handled by the davit crane located 
beside them. 

The Main deck features typical 
sailing yacht setting for the aft cockpit 
that hosts two C-shaped sofas with 
two connectable coffee/lunch tables. 
Complete cockpit protection is ensured 
by the aluminium superstructure 
featuring an elegant ceiling comprised 
of characteristic modular panels, fit in 
different tones of grey. An elegant and 
functional glass sliding door leads to the 
entrance of the main open-space saloon, 
characterized by large glass windows 
that confer exquisite visibility and 
luminosity to the yacht. The living area, 
equipped with every latest generation 
entertainment device, is comprised of 
three C-shaped sofas located on the 
port side, while the dining area hosts a 
table that can be modified, is capable 
of seating up to 10 people, and is 
completed by a useful pantry.

Amidships, the main lobby features 
the guest stair that directly connects the 

three decks, a day head and the Owner’s 
area, comprised of two staterooms both 
with ensuite bathrooms.

The lower deck is comprised of two 
VIP cabins and one twin cabin with 
ensuite bathrooms, a gym-equipped 
area that can be transformed into 
sleeping quarters with two pullout 
beds, a bathroom and shower. A 
distinctive feature of this deck is its 
development along a double parallel 
corridor, with independent stairs for 
guests and crew. Forward, the crew 
area accommodates total of eight 
people thanks to three double cabins 
with bathroom and a Captain’s cabin, 
a dinette, laundry room and a spacious 
galley equipped with dumbwaiter 
serving the three decks of the yacht 
directly.

The engine room, equipped with 
a separate control room and located 
forward of the lazarette, is equipped 
with two 970-kW Caterpillar C32 Acert 
engines. Various machinery includes 
two 115-kW and one 86-kW electric 
generators, a central air conditioning 
unit and a waste water treatment unit.

Since her launch on July 3rd 2010, 
Exuma has won many awards and 
prizes such as Motor Yacht of the Year 

and Best Displacement motor yacht of 
below 500 grt, at Boat International’s 
World Superyacht Awards 2011 Rina 
Green plus Platinum certification, 
considered to be the highest level of 
achievement worldwide for respect of 
the environment, Most Innovative Yacht 
of the Year at the 2010 World Yacht 
Trophy and the Nautical Design Award 
2010 awarded by the Italian magazine 
Yacht&Sail in collaboration with ADI, 
the prestigious Italian association for 
industrial design in recognition of 
the best in international shipbuilding 
. And the yacht is continuing her 
string of successes winning two 
more awards for excellence, the 
Exterior Design & Styling Award: 
Displacement Motor Yachts 100′-199’ 
and the Environmental Protection 
Award, during Boat International’s 
Showboats Design Awards 2011 held 
on October 26th at the exclusive Mar-
a-Lago Club in Palm Beach, Florida. 
And, because Vitruvius series was a 
success since its launch, Last July the 
Perini Navi Group launched a new 55mt 
Ice Class motor yacht,Galileo G and a 
third yacht in this series, a 73mt model, 
is currently under construction with 
delivery scheduled for 2013. 
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