Astondoa 43 GLX
Ano 2006 / 13.25 mts / Preço 199.000,00€
Detalhes Técnicos
Comprimento:
13.25m

Boca:
4.22m

Calado:
1.15m

Material do Casco:
Fibra de Vidro

Motor Modelo:
Volvo Penta D6 IPS 500m

Nº de Motores:
2

Potência em HP:
2x 370 Hp

Nº de Horas:
49 H

Combustível:
Diesel

Tanque de Combustível:
1200 Lt

Tipo de Comando:
Electrónico

Transmissão:
Sistema IPS

Nº de Camas:
4

Tanque de Água:
500 Lt

Bandeira:
Portugal

Classe de Registo:
Classe 3 - Costeira

Espaçoso salão com sofá em U e mesa social a Estibordo. Sofá duplo e armários a bombordo. Posto de comando a Estibordo.
Cozinha completa rebaixada a Bombordo, equipada com fogão elétrico, frigorífico com congelador, micro-ondas, pia dupla de inox
com água pressurizada quente e fria.
Na proa. excelente suite com cama de casal , servida por uma casa de banho completa privada, equipada com sanita marítima
elétrica, lavatório e duche com água pressurizada quente e fria e arrumos.
A Estibordo, suite com duas camas de solteiro e casa de banho completa de apoio, equipada com sanita marítima elétrica, duche e
lavatório com água pressurizada quente e fria.
Alguns equipamentos:
Navegação:
Radar, GPS, Plotter, Piloto automático, Sonda, Speed, Motor de Proa, Motor de Popa, Guincho elétrico para ancora, Farol de busca.
Energia:
Gerador, inversor, carregador de baterias, 12v/220v.
Conforto:
Boiler de água quente, cockpit em teca, plataforma de banho, duche de popa, colchões de solário e de cockpit, mesa telescópica no
fly para fazer solário
Capas:
Bimini, Coberturas laterais e frontais completas; capa de cockpit completa; capa de consola do fly, capa de inverno para o fly.
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Manutenção:
Eletrónica nova de 2019; estufagem do fly e capas novas de 2019; Manutenção completa de mecânica, eletrónica e casco em 2019.
EMBARCAÇÃO EM ESTADO NOVO

A Siroco Yacht Brokers fornece os detalhes desta embarcação de boa fé, não podendo garantir a total exatidão dessas informações, nem as condições da embarcação. As
mesmas não podem ser usadas na elaboração dos contratos.
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