
 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Comprimento máximo 9,78 m (32.1') 
Boca máxima 2,87 m (9.4') 
Calado máximo 0,89 m (2.9') 
Deslocamento leve 3.295 kg (7.264 lbs) 
Altura máxima linha d’água/ luz fundeio 2,96 m (9.7') 
Ângulo V na popa 20º 
Capacidade de água doce 100 L (26 Gal) 
Capacidade combustível 350 l (92 Gal) 
Lotação máxima 10 
Lotação / noite 4 
Designer Marcio Schaefer 

 

 

CONSTRUÇÃO  
Gel coat Isoftálico 
Skin coat em resina estervinílica 
Sanduiche de PRFV e PVC 
Chassi estrutural com longarinas e hastilhas 
 
FERRAGENS 
Ferragens de convés são produzidas em aço inox 316L, material com baixo teor de carbono e alta resistência à 
corrosão e oxidação 
 
CABOS ELÉTRICOS 
Todos os cabos elétricos utilizados são certificados e totalmente estanhados 
 

 
EQUIPAMENTOS STANDARD 

COCKPIT 
Para-brisas com perfil em alumínio e abertura central 
Sofá em “U” estofado em courvim náutico  
Mesa com porta-copos 
Chaise 
Porta-copos em acrílico 
Cuba em inox com torneira e bancada 
Caixa de gelo 
Guarda mancebo em aço inox 
Luzes de cortesia em LED 12V 
Iluminação de targa LED 12V 
Luz de mastro 
Luz de navegação 

2 cunhos em aço inox à popa 
2 cunhos de amarração à meia nau em aço inox 
 
ESTAÇÃO DE COMANDO 
Assento de comando para duas pessoas  
Display de controle dos motores com informação de 
rotação, pressão e temperatura 
Controle das luzes internas e de navegação  
Controle das bombas de porão e ventilação da casa 
de máquinas  
Buzina 
 
 



                                                                                                                              

 

 
PLATAFORMA DE POPA 
Sofá em courvim náutico com proteção UV  
Chuveiro de popa 
Escada telescópica embutida de 3 degraus em aço 
inox com pega mão 
 
PROA  
Guarda mancebo em aço inox  
2 cunhos de amarração à proa em aço inox  
 
CABINE 
Cama de casal à meia nau 
Sofá à proa  
Móveis laminados  
Iluminação em LED 12V 
Escada em inox com degraus em madeira 
1 gaiuta grande redonda e 2 vigias laterais 
Caixa de gelo  
 
BANHEIRO 
Armário com espelho 
Toalete elétrico com macerador 
Luzes LED 
Pia e bancada com lixeira 
Hidráulica  
Ducha manual 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASA DE MÁQUINAS 
 
SISTEMA DE BOMBAS DE PORÃO 
1 bomba de porão 1100 GPH 12V com acionamento 
automático e opção de acionamento manual 
1 bomba de porão 1500 GPH 12V com acionamento         
automático e opção de acionamento manual 
Sistema de alarme de alagamento 
 
ELÉTRICA 
Bateria de 150Ah 12V c.c. para motores  
Painel 12V c.c. posicionado na cabine 
2 chaves gerais posicionadas à popa (3 quando 
utilizado 2 motores) 
Caixa de mega fusíveis 
Divisor de carga 
Cabos estanhados 
 
SISTEMA DE COMBUSTÍVEL 
Tanque rotomoldado com 350 litros 
Bocais de abastecimento 
2 respiros de tanque no costado 
Filtros separadores de água/combustível para 
motores  
 
SISTEMA DE ÁGUA DOCE 
Reservatório com capacidade de 100 litros 
Bocal de abastecimento no convés  
Bomba de água doce e filtro 
Linha de água para banheiro, pia externa e motores 
 
OUTROS EQUIPAMENTOS 
Isolamento acústico 
Exaustor

 
 


