Dehler 43 CWS
Ano 1994 / 13.08 mts / Preço 85.000,00€
Detalhes Técnicos
Comprimento:
13.08m

Boca:
3.94m

Calado:
2.05m

Material do Casco:
Fibra de Vidro

Motor Modelo:
Yanmarm

Nº de Motores:
1

Potência em HP:
50 Hp

Nº de Horas:
1983

Combustível:
Diesel

Tanque de Combustível:
150 Lt

Tipo de Comando:
Mecânico

Transmissão:
Linha de veios

Nº de Camas:
6

Tanque de Água:
400 Lt

Bandeira:
França

Classe de Registo:
Sem Classe

Veleiro preparado para viagens oceânicas em excelente condição.
Cabine de proa com cama de casal, armários e casa de banho completa.
Salão luminoso com grande sofá em forma de U à volta da mesa a estibordo e 2 sofás individuais a bombordo.
Excelente mesa de cartas, virada para a proa, com todo o equipamento eletrónico. A bombordo cozinha completa com fogão, forno e
frigorífico. A estibordo, grande casa de banho com zona de chuveiro separada.
Na popa 2 cabines. Cabine de Estibordo com cama de casal, armários e acesso direto à casa de banho. A bombordo, cabine
convertida em oficina.
Cockpit muito protegido com 2 rodas de leme, arco em inox com bimini e painéis solares, plataforma de popa basculante.
Equipamento:
Motor de proa, painéis solares, 2x molinetes elétricos, radar, GPS / plotter, sonda de profundidade, estação de vento, piloto
automático, VHF com DSC, VHF portátil, EPIRB, balsa salva-vidas oceânica.
2x baterias NOVAS (total 360Amp), guincho elétrico, mesa de cockpit, corta-cabos, monitor de baterias, Turcos.
Dinghy NOVO com motor Fora de borda.
Velas:
Vela Grande com Lazy bag, Genoa de enrolar, Capuchana, Bimini, Spinnaker assimétrico com manga (como novo), vela de tempo
(NOVA), backstay ajustável.
Barco em excelente estado, pronto a navegar.
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