CATAMAR&Atilde; 42 FIBRA BALTICAT
ALEM&Atilde;O
R$ 750,00
Compro: 2 Motores Yamnar de 29 hps novos com apenas 1 horas de uso com helice
folding de 3 p&aacute;s (na garantia)
Comprimento - 42 p&eacute;s
Largura - 7,5 m
Calado - 1,1 m
Gerador 8 KVA ano 26 marca Mastervolt (retirei para revis&atilde;o)
Ar condicionado em todos os ambientes
Inversor de 12 para 22 Volt com 2 Watts de alt&iacute;ssimo qualidade
Dessalinizador 16 litros /hora
8 placas solares como Bimini
Geladeira eletrica
Fog&atilde;o 4 bocas autom&aacute;tico
TV/ Monitor Lcd 22
DVD
Falantes Bose a prova d&acute;&aacute;gua (inclusive no p&eacute; do mastro)
Turco em inox
Bote avon de rypalom
Motor Mercury 15 hp
3 manicacas
Vela Principal,
Genoa
Genaker com 118 m
Vela Bal&atilde;o tipo Parasail 148 m.
Storm Jib
Reservat&oacute;rio de &aacute;gua doce com 1 lt em inox
Kit de primeiros socorros, coletes salva-vidas, acess&oacute;rios e equipamentos
Necess&aacute;rios para seguran&ccedil;a.
Coletete para linha de vida
Autopilot a ligar
Todos os instrumentos para navega&ccedil;&atilde;o
Ancora de proa com 9 metros de corrente em inox
Esta&ccedil;&atilde;o digital de tempo com bar&ocirc;metro
Ancora de popa
Guincho de ancora com controle no painel e na proa
Mangueira para limpeza de ancora(agua salgada)
O barco possui quatro su&iacute;tes com camas (2m x 1m6cm), Arm&aacute;rios e
chuveiros de &Aacute;gua quente, cozinha, uma &aacute;rea ampla com varanda, deck
solar.
Toda ilumina&ccedil;&atilde;o do barco em LED&acute;s
Beliche para tripulante no bico de proa

Agua pressurizada e boiler
Misturador de agua fria / quente em cada um dos 4 banheiros
Dire&ccedil;&atilde;o Hidraulica
Indicador de vento eletr&ocirc;nico
(+ 2 raymarine wind e sonda na caixa)
Radio vhf saylor
Radio cobra e antena vhf extras (a ligar)
Gps ploter navman
Capas de Gaiutas novas
mascara nova
Lazy Jack novo
Toldos novos
Ps 1 (porteira fechada tudo fica, inclusive utensil&iacute;os dom&eacute;sticos , enxoval
e muitas pe&ccedil;as de reposi&ccedil;&atilde;o)
Ps 2 Velame: mestra, genoa, storm jib, bal&atilde;o assim&eacute;trico , bal&atilde;o
para sail (&uacute;nico no Brasil). <br><br>
Parceria: <a href="http://www.freeboat.com.br/classifieds/detail.php?id=4063"
rel="nofollow">freeboat.com.br</a>

Informações do Anúncio
País: Brasil
Estado: SP
Cidade: s&atilde;o paulo

Informações do Anunciante
Nome Completo: SIDNEY TAMANDAR&Eacute; VELEIROS A VENDA
Telefone: 011 5581 9347

