Catana 45 Power
Ano 2005 / 12.9 mts / Preço 305.000,00€
Detalhes Técnicos
Comprimento:
12.9m

Boca:
4.99m

Calado:
0.9m

Material do Casco:
Fibra de Vidro

Motor Modelo:
Yanmarm

Nº de Motores:
2

Potência em HP:
236 x 2

Nº de Horas:
Motores Novos

Combustível:
Diesel

Tanque de Combustível:
1321 L

Tipo de Comando:
Mecânico

Transmissão:
Linha de veios

Nº de Camas:
6+2

Tanque de Água:
628

Bandeira:
Inglaterra

Classe de Registo:
Sem Classe

Catamaran a motor (Motores novos 2022), versão 3 cabines e 3 casas de banho. Espaçoso cockpit com assentos, arrumos diversos,
com acesso ao interior da embarcação, proa e flybridge. Na popa plataforma de banhos em teca com passerelle hidráulica. Duche de
cockpit. Na proa, excelente solário com espaçosas áreas de repouso e de arrumos. Flybridge com posto de comando com repetição
eletrónica e área social no fly, com mesa e assentos.
No interior espaçoso salão com posto de comando a EB, mesa social e sofás a BB. À entrada cozinha completa equipada com fogão
a gás, 2 frigoríficos, 1 congelador, pia de inox com água pressurizada quente e fria.
No casco a EB cabine de proprietário com cama de casal e wc completo, equipado com sanita marítima elétrica, lavatório e cabine
de duche independente.
No casco a BB, 2 cabines de casal, cada uma servida por 1 wc completo independente, ambos equipados com sanita marítima
elétrica, lavatório / duche com água pressurizada quente e fria e arrumos.
Alguns equipamentos:
Navegação:
Agulha; Radar Plotter; GPS Plotter; Piloto automático; Tridata; VHF com DSC
Conforto:
Ar condicionado portátil; Ice maker; água quente; câmara de segurança; TV; Rádio áudio com CD
Energia:
12v / 220v; inversor; carregador de baterias; gerador;
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Outros:
Dinghy com motor auxiliar elétrico
Manutenção:
Motores novos em 2022, baterias novas 2022, comandos do fly novos 2022
Embarcação em excelente estado de conservação.

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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