ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Comprimento máximo
Boca máxima
Calado máximo
Deslocamento leve
Altura máxima linha d’água/ luz fundeio
Ângulo V na popa
Capacidade de água doce
Capacidade combustível
Lotação máxima
Lotação / noite
Designer

11,34 m (37.2')
3,47 m (11.4')
1.0 m (3.3 ')
6.250 kg (13,779 lbs)
3,54 m (11.6')
18,1º
300 L (79 Gal)
700 L (185 Gal)
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CONSTRUÇÃO
Laminação por infusão a vácuo
Gel coat Isoftálico
Skin coat em resina estervinílica
Sanduiche de PRFV e PVC
Chassi estrutural com longarinas e hastilhas
FERRAGENS
As 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
Teto solar panorâmico com acionamento elétrico e sensor antiesmagamento
Para-brisas em vidro laminado com limpadores e abertura central
Sofá em “U” estofado em courvim náutico com proteção UV
Chaise
Mesa com porta-copos
Caixa de gelo
2 cunhos de amarração à popa em aço inox
Luzes de cortesia em LED

ESTAÇÃO DE COMANDO
Volante em aço inox com acabamentos em couro e regulagem de altura
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, limpadores de para-brisa e teto solar
Controle das bombas de porão e ventilação da casa de máquinas
Buzina
PLATAFORMA DE POPA
Escada telescópica embutida de 4 degraus em aço inox com pega mão
Espaço gourmet com cuba embutida
Ducha
PROA
Solário reclinável em courvim náutico com proteção UV
Pega-mão em aço inox nas laterais do solário
Guarda mancebo em aço inox
2 cunhos de amarração à proa em aço inox
CABINE
Móveis laminados com prateleiras e gavetas
Cama de casal
Sofá para 4 lugares
Mesa em madeira
Sofá à meia nau com possibilidade de complemento para cama de casal
Painel de disjuntores 12V
2 gaiutas pequenas redondas
1 gaiuta grande redonda
Luzes de cortesia em LED
COZINHA
Bancada em Silestone® com cuba embutida em aço inox
Armário com gavetas
BANHEIRO
Bancada com cuba embutida
Armário com prateleiras e gavetas
Espelho
Toalete elétrico com macerador
Suporte para toalha
Compartimento para sabonete líquido
Box em acrílico
Chuveiro com ducha
ILUMINAÇÃO
Lâmpadas em LED 12V

CASA DE MÁQUINAS
SISTEMA DE BOMBAS DE PORÃO
2 bombas de porão 2000 GPH 12V com acionamento automático e opção de acionamento manual
Sistema de alarme de alagamento
BATERIAS
Banco de 2 baterias de 150Ah 12V c.c. para motores (1 bateria por motor, sistema paralelo)
Banco de 2 baterias de 150Ah 12V c.c. para serviço
Carregador de baterias de 60A 12V
ELÉTRICA
Painel 12V c.c. posicionado na cabine
3 chaves gerais posicionadas à popa
Caixa de mega fusíveis
Divisor de carga
Cabos estanhados
SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
2 tanques rotomoldados com 350 litros cada, totalizando 700 litros
2 bocais de abastecimento nas laterais
2 respiros de tanque no costado
Filtros separadores de água/combustível para motores
SISTEMA DE ÁGUA DOCE
Reservatório com capacidade de 300 litros
Bocal de abastecimento no convés
Bomba de água doce e filtro
Linha de água quente e fria para banheiro
Linha de água fria para motores, cozinha e gourmet
OUTROS EQUIPAMENTOS
Isolamento acústico
Exaustor

