Fishing 25 - UB
R$ 72.000,00
Compro: Lancha Fishing 25
Descri&ccedil;&atilde;o:
Uma utility boat especialmente feita para a pesca, com center-console confort&aacute;vel
e espa&ccedil;oso, incluso toalete e banco de popa rebat&iacute;vel. Possui maior
&aacute;rea de conv&eacute;s que permite a acomoda&ccedil;&atilde;o de at&eacute; 8
passageiros com grande quantidade de material esportivo. &Aacute;gil e pr&aacute;tica
para seu esporte n&aacute;utico.
Caracter&iacute;sticas T&eacute;cnicas:
Comprimento
7,45m
Boca
2,6m
Pontal
1,55m
Peso
11kg (s/ motor)
Motoriza&ccedil;&atilde;o 1/2 motores: 15 a 3HP
Capacidade
8 pessoas
Especifica&ccedil;&otilde;es:
\n &bull;Motor Mercury 15HP XL OPTIMAX zero a faturar
\n &bull;Volante n&aacute;utico em Inox
\n &bull;Dire&ccedil;&atilde;o teleflex Big-T
\n &bull;Kit tanque &aacute;gua doce com chuveirinho de popa e bomba
\n &bull;Bomba de por&atilde;o 11GPH com autom&aacute;tico
\n &bull;Casco e conv&eacute;s em fiberglass e resina Isoft&aacute;lica com NPG,
constru&iacute;do pelo sistema de monobloco.
\n &bull;Luzes de navega&ccedil;&atilde;o
\n &bull;Tanque de combust&iacute;vel 3 litros
\n &bull;Caixa para &acirc;ncora e cabo com tampa com puxador e trava
\n &bull;Banco de proa, popa, piloto e co-piloto estofados em curvim anti mofo e com
encosto, com base em a&ccedil;o inox.
\n &bull;Caixa de popa com ampla com tampa e puxador, trava
\n &bull;Para brisa em acr&iacute;lico
\n &bull;Painel central do piloto com amplo porta luvas, apoio para p&eacute;s, amplo
espa&ccedil;o interno com banheiro
\n &bull;Caixa de popa com tampa trava e puxador
\n &bull;2 porta copo para piloto e co-piloto
\n &bull;Comando top proporcionando melhor acabamento e mais espa&ccedil;o e
conforto para o piloto e co-piloto.
\n &bull;Amplo paiol de proa para materiais diversas
\n &bull;Bueira em Inox 316
\n &bull;Dobradi&ccedil;as refor&ccedil;adas em Inox 316
\n &bull;U-bolt de proa em a&ccedil;o Inox 316
\n &bull;5 Cunhos de amarra&ccedil;&atilde;o em Inox 316 de embutir, pr&oacute;prios
para pesca.
\n &bull;Tanque de &aacute;gua doce de 1 litros.

\n &bull;Viveiro para peixe no reservat&oacute;rio na popa.
\n &bull;Porta de acesso ao conv&eacute;s em acr&iacute;lico policarbonado com trava.
\n &bull;3 portas de inspe&ccedil;&atilde;o de popa em PVC injetado com feixe de travas
importadas
\n &bull;2 porta varas exclusivo de 3 unidades cada, acopladas as laterais do
conv&eacute;s
\n &bull;6 esperas de vara de pesca
\n &bull;5 pega m&atilde;o em Inox 316, instalados ao longo do conv&eacute;s
proporcionando mais seguran&ccedil;a aos passageiros
\n &bull;Porta de acesso ao banheiro e ao compartimento interno do painel central com
puxadores em inox 316.
\n &bull;2 U-bolt de popa em inox 316
\n &bull;Porta papel para o banheiro
\n &bull;Laterais de popa do conv&eacute;s estofados em curvim anti-mofo
\n &bull;Tampa de abastecimento de gasolina em inox 316, com chave.
\n &bull;Porta extintor de inc&ecirc;ndio
\n &bull;2 Sa&iacute;das d&lsquo;&aacute;gua em inox 316
\n &bull;Sa&iacute;da de exaust&atilde;o do banheiro e compartimento interno do painel
central em inox 316
\n &bull;Paiol abaixo banco do piloto e co-piloto com porta e feixe de trava em pvc
injetado, com tampa de inspe&ccedil;&atilde;o interna para acesso a b&oacute;ia do
tanque de combust&iacute;vel
\n &bull;2 Caixas para instala&ccedil;&atilde;o das baterias
\n &bull;6 Luzes de cortesia de conv&eacute;s
\n &bull;Respiro tanque de combust&iacute;vel em inox 316
\n &bull;Guarda mancebo em inox 316
\n &bull;Top central em inox 316 com 6 espera de varas de pesca e lona para top com
sistema de amarra&ccedil;&atilde;o em ili&oacute;is de inox 316
\n &bull;Colchonete de proa em curvim anti-mofo.
\n &bull;Sistema de abastecimento externo no conv&eacute;s na popa de &oacute;leo
para o motor com tampa em inox 316 e com chave de seguran&ccedil;a.
\n &bull;Sistema de abastecimento externo no conv&eacute;s de &aacute;gua na popa
com tampa em inox 316 e com chave de seguran&ccedil;a.
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Parceria: <a href="http://www.freeboat.com.br/classifieds/detail.php?id=4019"
rel="nofollow">freeboat.com.br</a>
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Estado: SC
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Nome Completo: Evandro Maia
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