Bavaria 44
Ano 1994 / 13.6 mts / Preço 85.000,00€
Detalhes Técnicos
Comprimento:
13.6m

Boca:
4.2m

Calado:
2.25m

Material do Casco:
Fibra de Vidro

Motor Modelo:
Yanmarm

Tipo de Quilha:
Fin

Potência em HP:
49

Nº de Horas:
N/A

Combustível:
Diesel

Tanque de Combustível:
200

Tipo de Comando:
Mecânico

Transmissão:
Sail-drive

Nº de Camas:
6+2

Tanque de Água:
360L

Bandeira:
Portugal

Classe de Registo:
Sem Classe

Versão 3 cabines e 2 WC. Cabine de proa com cama de casal e arrumos, servida por wc completo, equipado com sanita marítima,
lavatório / duche com água pressurizada quente e fria e arrumos.
Espaçoso salão com cozinha completa longitudinal, equipada com fogão e forno a gás, frigorífico e pia de inox com água
pressurizada quente e fria. A EB área social com mesa de são e sofás em redor. À popa 2 cabines de casal, com camas duplas e
armários de arrumação. A BB wc completo, equipado com sanita marítima, lavatório / duche com água pressurizada quente e fria e
arrumos. A EB mesa de cartas e painel de eletrónica.
No exterior, cockpit espaçoso com mesa de cockpit e assentos em ambos os bordos, roda de leme com painel de eletrónica, cockpit
e deck em teca.
Algum equipamentos:
GPS plotter, Radar plotter, Estação de vento, Sonda, Piloto Automático, NAVTEX, VHF com DSC.
Velas:
Grande full battened, genoa de enrolar
Capas e coberturas:
Bimini e Sprayhood
Manutenção:
Manutenção completamento feita.
Embarcação pronta a navegar e em muito bom estado de conservação
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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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