CORAL 50HT

COM EXCELENTE ESPAÇO NO CONVÉS,
UMA DAS MAIS CONFORTÁVEIS DA CATEGORIA.

FINO AC ABAMENTO E EX TREMO CONFOR TO

3 C AMAR OTES COM 2 SUÍTES

AMPLOS BANHEIR OS

» (02) Tanques de Combustível;
» Acabamento com gel-coat isoftálico;
» Bujão para escoamento d´água em inox;
» Caixa de bateria;
» Costado com sistema sandwich divinicell 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.
CONVÉS (MÓDULO 1)

» Banca de apoio a boreste.
CONVÉS (MÓDULO 2)

» Assento do piloto ajustável e reclinável;
» Divã a bb;
» Iluminação em led;
» Mesa de centro removível em teca;
» Painel 220v com disjuntores;
» Painel de comando;
» Painel de funções 12v com adesivo resinado;
» Para-brisa frontal e lateral em vidro com armação em fibra de vidro;
» Sistema vhf com antena;
» Sofá a boreste;
» Sofá em “L” a bombordo;
» Tomada 220v.

CONVÉS EXTERNO

» (02) Suportes de defensas;
» Bar a be com iluminação;
» Capo em fibra de vidro de acesso ao compartimento de
máquinas com acionamento elétrico;

» Casa de máquinas com isolamento acústico, sistema de
ventilação natural, iluminação led e escada inox;

» Degraus de acesso a proa;
» Ducha na plataforma de popa;
» Iluminação em led;
» Luz de navegação em led;
» Porta lateral de acesso com aro inox;
» Sistema de convés auto esgotante;
» Sofá em “L”
PLATAFORMA DE POPA

» Escada inox com degraus em madeira dobrável com tampa;
» Espaço Gourmet;
» Console com pia em inox e torneira;
» Geleira embutida;
» Local para instalação de churrasqueira elétrica;
» Amortecedores;
» Paineiros;
» (02) cunhos de amarração;
» Ducha
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CASCO

» Paineiros de cabos na proa;
» Solario duplo e reclinável;
» Porta copos em teca;
» Guincho elétrico com acionamento no painel e proa;
» Guarda mancebo de proa alto em inox com suportes de defensa;
» Banco no GM;
» (02) Cunhos;
» Lançador de âncora inox com cunho na caixa de cabos;

MÓDULO I

» Antepara cabine de solteiro;
» (01) Vigia redonda articulada para ventilação;
» Iluminação em led;
» Armário lateral.
MÓDULO II

» Sala incorporada a cozinha;
» (01) Vigia redonda articulada para ventilação;
» Iluminação em led.

COZINHA

» (01) Vigia redonda articulada para ventilação e iluminação;
» (03) visores no teto para iluminação;
» Escada para acesso ao coockpit em fibra com degraus em teca;
» Corrimão em inox;
» Bancada em silestone com cuba inox;
» Armários de madeira com portas de vidro ou madeira;
» Armários laterais em baixo da pia;
» Microondas;
» Frigobar;
» Tomada 220v;
» Fogão de 1 boca para indução.

CABINE PRINCIPAL PROA

» (01) Gaiuta para ventilação e iluminação;
» (02) Vigias redondas articuladas para ventilação, iluminação;
» (03) Visores no teto para iluminação;
» Iluminação em led;
» Porta em madeira;
» Tomada 220v;
» Armários laterais e gaveta na cama;
» Teto forrado rebaixado para isolamento térmico;
» Cama de casal;
» Espelho.
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PROA

» (01) Vigia redonda articulada para ventilação, iluminação;
» Bancada em teca com cuba sobreposta e armário com liceira;
» Iluminação led;
» Armário acima do espelho;
» Porta de madeira;
» Guarda Roupa e cômoda a bb;
» Cabeceira na cama de casal com compartilhamento;
» Ducha embutida no teto;
» Pastilha decorativa;
» Toalet elétrico;
» Ducha Higiênica;
» Box em acrílico;
» Piso do box em teca;
» Caixa de esgoto com bomba de porão;
» Tomada 220v.

BANHEIRO MEIA NAU

» Bancada em teca/silestone com cuba sobreposta e armário com lixeira;
» Armário acima do espelho;
» Ducha embutida no teto;
» Pastilha decorativa;
» Toalete elétrico;
» Ducha Higiênica;
» Iluminação em led;
» (01) Vigia redonda articulada para ventilação, iluminação;
» Box em acrílico;
» Caixa de esgoto com bomba de porão;
» (01) tomada 220v;
» Porta de madeira com proteção de cortina a prova d’água.
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BANHEIRO CABINE MEIA NAU

» Volante especial com sistema de direção;
» Mastro inox porta bandeira;
» (03) Chaves Gerais;
» Bateria compatível com o motor (uma bateria para cada motor);
» Bateria de serviço de 170A com relé de carga;
» Estofamento completo;
» Bomba de porão com automático (2 x 500);
» Buzina;
» Tanque de água doce;
» Bomba de água doce;
» Instalação hidráulica completa;
» Relógio marcador de combustível ;
» Sistema de som com antena AM/FM e 04 alto-falantes;
» (01) Ar condicionado 16.000 BTU´s;
» Gerador marítimo 7kva;
» GPS 5” com carta;
» (01) TV 32” no convés (com DVD)

» Carregador de 70a;
» Tomada de cais sem isolador;
» Flap;
» Jett Deck ou tapete especial convés interno e cabine;
» Jett Deck no convés externo;
» Sistema de direção completo;
» Sistema de combustível completo;
» Sistema de comando dos motores completo;
» Friso lateral inox;
» Tomada 12v;
» Boiler;
» Plataforma de popa de 46” / 50”;
» Adesivo Coral 50 em inox;
» Porta em inox para fechamento do cockpit;
» Exaustor no porão (para motores a gasolina);
» Sistema automático de extinção de incêndio.
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ÍTENS DE SÉRIE 50

CORAL 50HT
ESPECIFIC AÇÕES TÉCNIC AS
COMPRIMENTO ..................................................................................... 15,24m
BOCA ....................................................................................................... 4,05m
CALADO .................................................................................................. 1,00m
PÉ DIREITO DA CABINE ........................................................................ 2,18m
PONTAL .................................................................................................... 2,10m
COMBUSTÍVEL ..........................................................................................1000L
ÁGUA ........................................................................................................... 500L
MOTORIZAÇÃO MÍNIMA ...................................................................... 660HP
MOTORIZAÇÃO MÁXIMA ................................................................... 1000HP
CAPACIDADE DIA / NOITE............................................................. 14/11 Pass
PESO SEM MOTOR ............................................................................. 10800kg
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