CORAL 43HT

CORAL 43HT

CABINES ESPAÇOSAS, COM O MELHOR APROVEITAMENTO.

G AR A N T IA TOTAL D E 1 AN O.
G AR A N T IA E S T RU T U R A L D E 1 0 A N O S .
WOOD FR EE.

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

CONVÉS

» (03) U-Bolts inox;
» (06) Suportes de defensas;
» Acabamento com gel-coat isoftálico;
» Adesivo Coral 43 em inox;
» Adesivos resinados de identificação;
» Assento duplo anatômico para o piloto e para acompanhante a boreste;
» Capú em fibra de vidro de acesso ao tanque e compartilhamento de máquinas;
» Chicote elétrico completo com disjuntores independentes;
» Console com geladeira e lixeira a be;

» Divã no cockpit bb;
» Escada de acesso ao mar em aço inox com 4 degraus em madeira;
» Espaço Gourmet na popa com pia;
» Friso lateral com acabamento inox;
» Guarda mancebo alto com quatro suportes de defensa;
» Isolamento acústico;
» Paineiro para âncora de proa;
» Painel de comando com adesivo resinado para receber
instrumentos;

» Painel de funções 12V com adesivo resinado;
» Para-brisa frontal em vidro laminado com estrutura em
alumínio com porta de acesso ao deck de proa;

» Piso com anti-derrapante moldado na fibra de vidro;
» Plataforma de popa com paineiros;
» Quadro de disjuntores;
» Saída d’água com acabamento inox;
» Sistema acoplado ao convés para ventilação natural do porão;
» Sistema de convés auto-esgotante;
» Sofá em “L” na popa com paineiros sob assento;
» Sofás a BB com paineiros sob assento;
» Targa incorporada ao convés.

CORAL 43HT - EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

CASCO

torneira de pia;
» Sistema VHF com antena;
» Solarium duplo reclinável na proa;
» Tanque de água doce;
» Tapete especial ou Jet Deck na cabine e convés.

» Escada telescópica de popa em aço inox embutida c/ 4 degraus
e alças dobráveis para apoio;
» Espaço gourmet com pia em inox, torneira retrátil, geleira, local
para instalação de churrasqueira, tampo em teca e armário;
» Extensão de plataforma fixa para modelo 41 pés;
» Plataforma de popa com 3 paineiros;
» Ducha de popa.

CORAL 43HT - EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

» Tomada de cais sem isolador;
» Torneira Cromada na pia de popa;
» TV 32”, DVD, geladeira, microondas;
» Volante especial com sistema de direção;Mastro inox porta bandeira na tara;
» Mesa de centro removível em teca;
» Porta copos em acrílico;
» Porta de acesso ao convés em acrílico com aro inox;
» Porta deslizante de acesso a cabine;
» Relógio Medidor de combustível com boia;
» Sistema automático de extinção de incêndio;
» Sistema de som com antena AM/FM e 04 alto-falantes;
» Sistema hidráulico de água doce com bomba, chuveiro de popa e

PLATAFORMA DE POPA

COMPLEMENTOS

» Ar condicionado de 12.000 btus marítimo;
» Articulador no banco do piloto;
» Bar a be comporta garrafas e copos em acrílico;
» Bateria compatível com o motor (uma bateria para cada motor);
» Bateria para serviço de 170A com rele de carga;
» Bomba de água doce;
» Bomba de porão com automático (2 x 500);
» Buzina;
» Carregador 70 AMP;
» Chave Geral com caixa de fibra e porta de acrílico;
» Chuveiro de popa;
» Cunhos de amarração na proa, popa e meia nau;
» Ducha na plataforma de popa;
» Estofamento completo;
» Exaustor no porão (para motores a gasolina);
» Flap;
» Gerador 4kva marítimo;
» GPS 4” com sonda colorida;
» Iluminação em led;
» Instalação hidráulica completa;
» Interior com teto forrado rebaixado para isolamento acústico;
» Kit guincho elétrico;
» Lançador de âncora em inox com cunho na caixa de cabos;
» Luz de alcançado em led;
» Luzes de navegação em led;
» Toldo em lona acrílica;

geladeira, fogão e microondas;

» Base em inox para instalação de mesa;
» Escada para acesso ao convés com antiderrapante em
fibra de vidro;

» Iluminação em led;
» Mesa em madeira com tubo em inox;
» Pia com cuba e torneira inox;
» Sofá com paineiros sob assento;
» Teto forrado rebaixado para isolamento térmico;

CABINE MEIA NAU

» (02) Janelas com vigias laterais articuladas (01 em cada bordo)
» (02) Camas de solteiro ( ) ou 1 cama de casal ( );
» Armário em madeira a bb;
» Espelho na meia nau;
» Iluminação led;
» Porta em madeira.

» (01) Vigia lateral redonda para ventilação e iluminação;
» Armário sob a bancada com porta e moldura em acrílico;
» Bancada em teca com lavatório inox e armário;
» Bomba de esgoto com automático;
» Box com porta em acrílico;
» Chuveiro;
» Ducha higiênica;
» Espelho sobre o lavatório;
» Iluminação em Led;
» Lixeira retrátil;
» Pastilha decorativa;
» Porta em madeira;
» Porta toalhas;
» Toalete marítimo elétrico.

CORAL 43VHT - EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

» Armário aéreo com local para instalação de som e dvd.
» Armário com bancada em fibra em L e local para instalação de

BANHEIRO

CABINE PRINCIPAL
SALA E COZINHA

» (01) Gaiuta para ventilação e iluminação;
» (02) Janelas com vigias laterais articuladas (01 em cada bordo);
» Cama de casal;
» Espelho na proa;
» Iluminação led;
» Móveis personalizados em madeira;
» Porta em madeira.

CORAL 43HT
ESPECIFIC AÇÕES TÉCNIC AS
COMPRIMENTO .................................................................................. 13,46m
BOCA ...................................................................................................... 3,40m
CALADO ................................................................................................. 0,60m
PÉ DIREITO CABINE ............................................................................. 1,90m
PONTAL .................................................................................................. 2,17m
COMBUSTÍVEL ........................................................................................ 500L
ÁGUA ........................................................................................................ 310L
MOTORIZAÇÃO MÍNIMA ................................................................... 450HP
MOTORIZAÇÃO MÁXIMA .................................................................. 860HP
CAPACIDADE (Mar Aberto) DIA / NOITE ................................. 14 / 04 Pass
CAPACIDADE (Interior) DIA / NOITE ........................................ 16 / 04 Pass
PESO SEM MOTOR ............................................................................. 3.700kg

w w w.lanchascoral.com.br

