SAILOR OCEANIA 3WA
R$ 245.000,00
Compro: SAILOR OCEANIA 3WA
No momento que a voc&ecirc; estiver a bordo assumindo o controle da SAILOR
OCEANIA 3WA, sentir&aacute; a diferen&ccedil;a de uma de pilotagem macia com
respostas r&aacute;pidas e precisas, em virtude do seu avan&ccedil;ado e moderno
design de casco, que foi projetado para navega&ccedil;&atilde;o em
condi&ccedil;&otilde;es dif&iacute;ceis de mar. Com requinte e conforto
ergon&ocirc;mico, o projeto objetivou o espa&ccedil;o e praticidade, transformando-a
numa extens&atilde;o de sua casa.
Esse novo modelo WALK AROUND &eacute; a melhor para aqueles que procuram
conforto, seguran&ccedil;a em passeios com a fam&iacute;lia, e operacionalidade no
momento da pesca.
ESPECIFICA&Ccedil;&Otilde;ES
Constru&ccedil;&atilde;o em fibra de vidro monobloco tipo &ldquo;walk around&rdquo;
Casco estanque e deck em FRP (Fiber Reinforced Polymer) com 3 camadas de resina
Vinylester anti-osmosis abaixo da linha d?agua, laminado mono direcional e bi-axial com
refor&ccedil;os longitudinais e transversais e resina de polyester acima da linha d?agua.
Anti-derrapante laminado diretamente no molde
Espuma de PU injetada em espa&ccedil;os livres do casco.
Comprimento total: 9.15m
Boca: 3.m
Tanque de combust&iacute;vel: 6 Litros em inox
Tanque de &aacute;gua doce: 1 litros em inox
Tanque de esgoto: 5 litros em FRP
Cabine: 1
Banheiro: 1
Homologa&ccedil;&atilde;o Eng. Andr&eacute; A.A.F.Rossi &ndash; CREA 5627251
Lota&ccedil;&atilde;o mar aberto/&aacute;guas costeiras: 11 pessoas
Lota&ccedil;&atilde;o interior/&aacute;rea 2: 12 pessoas
Lota&ccedil;&atilde;o interior/&aacute;rea 1: 14 pessoas
Pernoite: 4 a 5 pessoas
Certificada pela HPI (UK) &ndash; Junho 21
Classifica&ccedil;&atilde;o CE: Categoria B
Motoriza&ccedil;&atilde;o indicada: 2 motores de popa de 15 a 3HP cada - rabeta extra
longa 25&rdquo;.
Peso: 3.3 kilos (sem combust&iacute;vel, sem motores, sem &aacute;gua doce)
Angulo de proa: 33 graus
Angulo de popa: 17 graus
Calado carregado: 4 cm
Altura na cabine de pilotagem: 1,94 metros
Altura na cabine de pernoite: 1,8 metros
Altura (abaixo piso): 65 cm

COCKPIT (Pra&ccedil;a de popa)
Auto-drenante
4 porta varas em inox com tampa de borracha, montados em detalhes em teka
Plataforma de popa com porta de acesso a bombordo
Compartimento de armazenagem no piso com amortecedor a g&aacute;s em inox
Compartimento de armazenagem no espelho de popa com amortecedor a g&aacute;s
em inox
Compartimento com pia e lavador de &aacute;gua doce pressurizado com amortecedor a
g&aacute;s em inox
Viveiro de peixes com bomba el&eacute;trica para circula&ccedil;&atilde;o de
&aacute;gua de 16 litros
Bomba de por&atilde;o el&eacute;trica e autom&aacute;tica e acionamento pelo painel
Bomba de por&atilde;o manual
Bomba de &aacute;gua doce
Bomba de lavagem do cockpit (alimenta&ccedil;&atilde;o externa de &aacute;gua) com
filtro
Escada de embarque na popa com 3 degraus em inox
2 luzes (brancas) em LED sob porta deslizante
Inversor bivolt
Carregador bivolt de 2AMP para at&eacute; 3 baterias
Tomada f&ecirc;mea para conex&atilde;o externa com o inversor
3 chaves de baterias (1 principal e 2 auxiliares)
Mesa desmont&aacute;vel no cockpit com suporte de armazenagem abaixo da paiol
2 bancos dobr&aacute;veis nos bordos BE/BB
2 assentos com encostos espumados e revestidos em tecido antimofo na popa sob
tampa da pia e viveiro com 4 porta varas em inox.
V&aacute;lvula &ldquo;Y&rdquo; para suc&ccedil;&atilde;o externa ou direcionamento ao
sistema de esgoto
2 agulheiros de inox para combust&iacute;vel
1 agulheiro de inox para &aacute;gua doce
1 agulheiro de inox para suc&ccedil;&atilde;o do sistema de esgoto
CABINE DE PILOTAGEM
1 Gaiuta
Porta deslizante (4 folhas) em alum&iacute;nio branco e plexiglass verde com fechadura
Janelas deslizantes em vidro nos bordos (BB/BE)
Dire&ccedil;&atilde;o hidr&aacute;ulica
Refrigerador 12 volts
Banco girat&oacute;rio 36&ordm; com regulagem de altura e profundidade
Painel de circuitos AC/DC com interruptores
Painel de bot&otilde;es el&eacute;tricos com fus&iacute;veis e disjuntores com chave
geral
Instrumento marcador de n&iacute;vel de combust&iacute;vel
Bussola com ilumina&ccedil;&atilde;o vermelha
3 Luzes (brancas) de teto em LED
1 Luz (vermelha) em LED para pilotagem noturna
Arm&aacute;rio com 2 portas e divis&oacute;rias com gabinete superior para fog&atilde;o
el&eacute;trico ou TV.
Parabrisas em vidro de seguran&ccedil;a
Limpador de parabrisas em &aacute;gua doce

Mesa com assentos para 3 lugares (2+1)
Piso em Teca
CABINE DE PERNOITE
1 Gaiuta
Cama de casal com 3 gaveteiros
Cama sob acesso da escada de descida para 2 ou 3 pessoas
Escada articul&aacute;vel em madeira de lei de/para acesso a cabine de pilotagem
Luzes em LED
Interruptores de luz
Revestimento em tecido na cor caramelo
Colch&atilde;o
BANHEIRO
Toilet el&eacute;trico com macerador el&eacute;trico e v&aacute;lvula &ldquo;Y&rdquo;
de direcionamento do fluxo
Ducha de &aacute;gua doce
Pia com torneira
Vigia de ventila&ccedil;&atilde;o com tela anti-mosquito
Luzes de teto em LED
Espelho
MISCELANEA
Proa revestida com assentos almofadados em &ldquo;U&rdquo;
2 guarda mancebos em inox nos bordos com detalhe em teka para embarque pela proa
4 cunhos de amarra&ccedil;&atilde;o em inox (BB/BE)
2 grelhas no passadi&ccedil;o (ambos bordos) em inox
Compartimento porta ancora (proa) com dreno e tampa
Lan&ccedil;ador para ancora em inox
2 al&ccedil;as em inox na popa para ski/wake
1 al&ccedil;a em inox na proa
Luzes de navega&ccedil;&atilde;o
Mastro de alcan&ccedil;ado
Buzina el&eacute;trica
Flaps hidr&aacute;ulicos integrados ao casco
Guincho el&eacute;trico para ancora com acionamento por pedais na proa e no painel de
pilotagem
OPCIONAIS
Tanque de combust&iacute;vel extra em inox de 2 litros
Bow Thruster
Pre&ccedil;o do casco b&aacute;sico
Visite www.sailor.com.br e veja mais detalhes e fotos.<br><br>
Parceria: <a href="http://www.freeboat.com.br/classifieds/detail.php?id=4320"
rel="nofollow">freeboat.com.br</a>
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