Elan Impression 514
Ano 2008 / 15.68 mts / Preço 210.000,00€
Detalhes Técnicos
Comprimento:
15.68m

Boca:
4.68m

Calado:
2.21m

Material do Casco:
Fibra de Vidro

Motor Modelo:
Volvo Pentam

Tipo de Quilha:
fin com torpedo

Potência em HP:
75

Nº de Horas:
400

Combustível:
Diesel

Tanque de Combustível:
440L

Tipo de Comando:
Mecânico

Transmissão:
Linha de veios

Nº de Camas:
8+2

Tanque de Água:
780L

Bandeira:
Polónia

Classe de Registo:
Sem Classe

Versão 4 cabines + 4 wc + cabine de skipper
Espaçoso cockpit em teca com posto de comando duplo, assentos em napa em ambos os bordos e mesa social central em teca;
plataforma de banhos rebatível com acesso a hangar para dinghy auxiliar. Na proa excelente espaço de solário, devidamente
equipado com colchões.
No interior, elegante salão com mesa social e sofás em redor a EB. A BB cozinha completa, equipada com fogão e forno a gás,
espaçoso frigorífico com box de congelação, pia dupla de inox com água pressurizada quente e fria e arrumos variados. Também a
BB sofás individuais com armário a meio para arrumos variados.
À popa duas cabines de casal servidas por 2 wc privados e à proa 2 cabines de casal, também servidas por 2 wc privativos. À proa,
cabine de skipper.
Algum equipamento:
Navegação e eletrónica:
GPS / Radar Plotter, sonda, speed, vento, piloto automático, VHF com DSC, EPIRB, Navtex, Bow thruster
Conforto:
Grelhador de cockpit, pia de cockpit, duche de popa, TV, rádio áudio com colunas interiores e exteriores, sanitas marítimas elétricas
Energia:
Carregador de baterias, inversor, baterias de serviço e bateria de motor, monitor de autonomia, 12/220V
Velas e coberturas:
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Vela grande de enrolar de 2016, genoa de enrolar de 2016, capuchana, bimini, cobertura lateral de cockpit.
Outros:
Dinghy e motor auxiliar
Embarcação com manutenção totalmente efetuada e em muito bom 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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