AZIMUT 42
Ano 2000 / 12.99 mts / Preço 139.000,00€
Detalhes Técnicos
Comprimento:
12.99m

Boca:
4.16m

Calado:
1.12m

Material do Casco:
Fibra de Vidro

Motor Modelo:
Catterpillarm

Nº de Motores:
2

Potência em HP:
2 x 353

Nº de Horas:
1280

Combustível:
Diesel

Tanque de Combustível:
2 x 600

Tipo de Comando:
Electrónico

Transmissão:
Linha de veios

Nº de Camas:
4+1

Tanque de Água:
2 x 250

Bandeira:
Portugal

Classe de Registo:
Classe 4 - Costeira Restrita

Versão 2 cabines, com 2 Wc completos. Na proa, grande cabine com cama de casal, armarios/roupeiros, WC completo com cabine
duche, etc.
A EB cabine com 2 camas de solteiro. Outro WC completo com duche com acesso pelo corredor.
Cozinha completa no piso inferior a BB com pia dupla, microondas, placa vitrocerâmica, frigorífico grande, varios armários de
arrumação e dispensa.
Grande salão com sofás em “U” a BB e grande sofá a EB com mesa central rebatível. Armário de TV, bar, et.
Piso alcatifado com protecção. A EB posto de comando com banco duplo e todos os comandos do barco.
Fly bridge bastande grande com solário, posto de comando, sofás e mesa central; Toldo bimini, Caixa de frio, toda a eletrónica
repetida.
Na popa, poço com bastante área, piso em teca, mesa desmontável com cadeiras, acesso ao flybridge, 2 entradas de acesso á
plataforma de popa em teca, com passelelle elétrica, escada de banhos, etc, solário de proa, etc.
Incluída mota de água Seedoo Spark (quase nova).
Electrónica
Radio VHF c/ DSC Raymarine, Sistema de som, GPS Plotter (x 2), odómetro Raymarine, Piloto automático, Repetidor, Sonda
profundidade; TV LCD, Rádio CD, USB, flaps elétricos, ar condicionado, gerador Dynamic, instalação 220v/12v; tomada de cais,
inversor de corrente, etc.
Teca na plataforma e cockpit, toldo bimini; manutenção 2020 (serviços motor, pintura fundo, zincos, , etc.)
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Barco em muito bom estado
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