CORAL 21

É UMA DAS MAIS CONFORTÁVEIS DA CATEGORIA
CASCO COM “V” PROFUNDO GARANTE NAVEGAÇÃO SUAVE

ESPAÇOSO CONVÉS

CASCO

CONVÉS

» Acabamento externo em gel-goat isoftálico;
» Adesivos resinados de identificação;
» Assento anatômico para o piloto;
» Chicote elétrico completo com fusíveis independentes;
» Divã com paineiro;
» Escada de acesso ao mar em aço inox embutida com 3 degraus;
» Friso lateral com acabamento inox;
» Geleira com adesivo;
» Paineiro para ancora de proa;
» Painel de comando com adesivo resinado para receber instrumentos;
» Painel de funções com adesivo resinado;
» Para-brisa em acrílico frontal e lateral;
» Pia em fibra;
» Piso com antiderrapante moldado na fibra de vidro;
» Saída d’água com acabamento inox;
» Sofá a meia nau;
» Sofás de proa com paineiro sob assento.

COMPLEMENTOS

» 01 porta copo em inox;
» Bateria compatível com o motor;
» Bomba de porão com automático (1 x 500);
» Buzina;
» Chave Geral;
» Chuveiro de popa;
» Cunhos de amarração na proa e na popa;
» Estofamento completo;
» Luzes de navegação em led;
» Mastro porta bandeira com iluminação;
» Mesa de centro removível em teca;
» Porta copos em acrílico;
» Porta de acesso ao convés em acrílico na popa;
» Porta luvas com tampa em acrílico;
» Sistema hidráulico de água doce com bomba,
» Chuveiro de popa e torneira de pia;
» Tanque de água doce com pescador e bocal de abastecimento;
» Toldo lona leve;
» Volante preto com sistema de direção.

CORAL 21 - EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

» Moldado com resina poliester reforçada com fibra de vidro e tecido biaxial;
» Costado maciço;
» Fundo maciço com estrutura monobloco composto de hastilhas e longarinas;
» Espelho de popa com sistema sandwich renicell;
» Acabamento com gel-coat isoftálico;
» Bujão para escoamento d´água em inox;
» Tanque de Combustível;
» Caixa de bateria.

CORAL 21 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPRIMENTO ................................................................... 6,40m
BOCA ..................................................................................... 2,40m
CALADO ............................................................................... 0,35m
PONTAL ................................................................................. 1,05m
COMBUSTÍVEL ........................................................................ 100L
ÁGUA ......................................................................................... 80L
MOTORIZAÇÃO MÍNIMA ..................................................... 90HP
MOTORIZAÇÃO MÁXIMA .................................................. 150HP
CAPACIDADE MÁXIMA ..................................................... 08 Pass
PESO SEM MOTOR ............................................................. 600kg
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