FOCKER 28 GT NOVA SEM USO
R$ 300.000,00
Compro: MERCRUIZER 32 HPS GASOLINA NOVO SEM USO
Tanque de combust&iacute;vel em alum&iacute;nio : 28L
Tanque de &aacute;gua doce : 9L
Altura da cabine : 1,8m
Abastecimento externo para &aacute;gua e combust&iacute;vel
Acabamento em madeira na parede e teto do banheiro
Adega em madeira na cabine
Arm&aacute;rio do banheiro em madeira
Arm&aacute;rio em madeira na cabine
Assento de piloto com regulagem
Assento de piloto duplo e escamote&aacute;vel
Assento de piloto escamote&aacute;vel
&Acirc;ncora em inox (1Kg)
Blower 12v
Bomba de &aacute;gua pressurizada
Bomba de por&atilde;o (2 unidades)
Buzina
B&uacute;ssola
Cabide de inox na porta do banheiro
Cabo para TV
Caixa para bagagens na popa e proa
Cama a meia-nau de casal
Cama de cabine
Carregador de baterias
Chaise Long no cockpit
Chave de baterias (4 posi&ccedil;&otilde;es)
Chicote el&eacute;trico
Churrasqueira de inox com p&eacute; articulado no EC
Chuveiro na popa
Chuveiro no banheiro
Colch&atilde;o complementar da cama da cabine
Compartimento para bagagens
Compartimento para corda e &acirc;ncora
Complemento de sol&aacute;rio de popa
Conjunto chuveiro completo no banheiro e na popa
Conjunto de dire&ccedil;&atilde;o caixa Big T
Cortinas de tecido nas vigias
Cunhos de 8 (2 na popa, 2 meia-nau e 3 na proa)
Degraus de acesso a proa moldados no conv&eacute;s
Dire&ccedil;&atilde;o escamote&aacute;vel
EC (Entertainment Center)
Eleva&ccedil;&atilde;o autom&aacute;tica na mesa de cabine

Eleva&ccedil;&atilde;o autom&aacute;tica na mesa de popa
Encalhe de madeira
Encosto de popa rebat&iacute;vel/sol&aacute;rio
Escada telesc&oacute;pica 4 degraus
Espelho na cabine
Estofamento em curvim antimofo branco
Estofamento em curvim antimofo caramelo
Extintor de inc&ecirc;ndio B1
Fog&atilde;o el&eacute;trico (cer&acirc;mico) 1 boca
Gai&uacute;ta de teto
Gaveteiro em madeira na cabine
Geladeira
Guarda mancebo do costado em inox
Hidr&aacute;ulica da cabine
Hidr&aacute;ulica do banheiro
Hidr&aacute;ulica do cockpit
Interruptores no painel (1) e 2 posi&ccedil;&otilde;es para instala&ccedil;&atilde;o de
interruptores flaps
Inversor 6w (p/ geladeira)
Isolamento t&eacute;rmico ac&uacute;stico
Luz de cortesia
Luz de navega&ccedil;&atilde;o (2 na proa e 1 mastro targa)
Luz de por&atilde;o (12v - acendimento direto)
Luzes dicr&oacute;icas na cabine
Luzes dicr&oacute;icas no banheiro
Luzes indiretas na cabine
Mesa de centro na cabine em madeira com acabamento marchetaria
Mesa de popa com acabamento em madeira com marchetaria
Mesa de popa em que converte em s&oacute;lario de popa
Microondas
Olhais de popa e proa em inox
Painel com disposi&ccedil;&atilde;o para: 8 rel&oacute;gios, adesivos normativos,
interruptor de farol, sonda, GPS e r&aacute;dio VHF.
Painel de disjuntores na cabine
P&aacute;ra-brisas em vidro com estrutura em fibra de vidro
Pega-m&atilde;o em inox (8)
Pia em inox na cabine e no banheiro
Pia em inox no EC
Pintura externa - faixa em gel Coat em cores
Plataforma de popa estendida
Porta alto-falantes (2 targa e 2 conv&eacute;s)
Porta auto-falante cabine (2)
Porta do banheiro espelhada
Porta-copos em inox
Porta-objetos na cabine e cockpit
Porta-papel higi&ecirc;nico
Porta-toalhas em inox
Porta-toalhas inox na cabine
Quadro de fus&iacute;veis (DC - sob o painel)
Rack para som no cockpit
Rel&oacute;gio medidor de combust&iacute;vel

Roller em inox
Sanit&aacute;rio com acionamento el&eacute;trico
Sistema auto-esgotante
Sol&aacute;rio de proa (almofada)
Tampa de acesso ao motor com mola a g&aacute;s
Tampa em inox na entrada de ar do motor
Tanque de &aacute;gua doce 9L
Tanque de combust&iacute;vel em alum&iacute;nio 28L
Tapete emborrachado
Targa em fibra com suporte para auto-falantes
T&aacute;bua de cortes no EC
Toldo (cor azul escuro)
Tomada 12v
Tomada de cais
Torneira de inox girat&oacute;ria e rebat&iacute;vel no EC
Torneira inox retr&aacute;til
Vigias laterais (banheiro, cabine e cama meia-nau)
Volante
Alto-falantes
Ar-condicionado na cabine com controle digital
Bateria 135 AMP
Capa de prote&ccedil;&atilde;o
CD player marinizado
Chicote el&eacute;trico 3 amp (2m) para cais
Chicote el&eacute;trico para opcionais
DVD player
Flaps eletro/hidr&aacute;ulicos
GPS com Ploter Garmin 52S
Guincho el&eacute;trico para &acirc;ncora
R&aacute;dio VHF
Sonda
Toldo com fechamento total
TV - flatscreen LCD com antena e cabos
Carreta de Rodoencalhe <br><br>
Parceria: <a href="http://www.freeboat.com.br/classifieds/detail.php?id=3934"
rel="nofollow">freeboat.com.br</a>
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