BAVARIA 37 CRUISER
Ano 2017 / 11.32 mts / Preço 135.000,00€
Detalhes Técnicos
Comprimento:
11.32m

Boca:
3.67m

Calado:
1.95m

Material do Casco:
Fibra de Vidro

Motor Modelo:
Volvo Pentam

Tipo de Quilha:
Fin Keel

Potência em HP:
28

Nº de Horas:
--

Combustível:
Diesel

Tanque de Combustível:
150

Tipo de Comando:
Mecânico

Transmissão:
Sail-drive

Nº de Camas:
6

Tanque de Água:
370

Bandeira:
Malta

Classe de Registo:
Sem Classe

Versão 3 cabines e 1 Wc.
Barco em estado novo.
Barco sempre com todas as manutenções em dia.
Na proa grande cabine com cama de casal, e com vários arrumos e roupeiros.
No salão, a estibordo grande sofá em “L” com mesa central dobrável com gavetas, e outro sofá lateral. A estibordo cozinha em “L”
completa com pia dupla em inox, frigorífico, fogão a gás com forno, micro-ondas, e vários espaços de arrumação, etc.
A estibordo mesa de cartas rebatível com posto de navegação junto sofá lateral, equipado com quadros elétricos do barco, etc.
Na popa 2 espaçosas cabines com camas de casal servidas por um WC completo com cabine de duche, sanita elétrica, tanque
águas negras, e vários espaços de arrumação.
No exterior, espaçoso cockpit com mesa central dobrável em teca com espaço arrumo, teca nos bancos e no piso do cockpit, duas
rodas de leme com capas individuais, plataforma de banhos rebatível com teca, porões de arrumos, compartimento de gás, chuveiro
de popa com água Q&amp;F etc.
Equipamentos eletrónicos nos postos de comando, tridata, piloto automático, estação de vento, bússula, etc.
Equipamentos :
Tomada de 12 V no quadro elétrico Garmin Chartplotter Display de 8 &#8220;com WIFi no cockpit
3 baterias AGM, âncora Delta 95 Ah galvanizada
Tomada de 12 V no quadro elétrico
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2 saídas USB
Shore Power 230V
Carregador de bateria 40 A, Plotter GPS DST 820 8” no cockpit, Sonda, piloto automático wr 10, odómetro, estação de vento, rádio
VHF c/ DSC, Epirb, , molinetes self tailing, carregador de baterias, inversor de corrente, rádio hi fi fusion, Sprayhood, Toldo Bimini, 1
x tanques de águas negras, balsa salva vidas , Guincho elétrico para âncora Pro series 700 w, etc.
Velas – Grande de enrolar no mastro 13.503 m2 Elvstrom &#8211; Dacrom Cross Cut , genoa de enrolador 14.244 m2 Elvstrom
&#8211; Dacrom Cross Cut
Bote auxiliar com motor Honda Marine Outboard 2.3HP, peças sobressalentes do motor, coletes salva-vidas x2. Flare Pack, gancho
para barco, churrasqueira de popa , refletor de radar e ferradura MOB.
Barco 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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