Faeton Moraga 850
Ano 2006 / 7.49 mts / Preço 52.000,00€
Detalhes Técnicos
Comprimento:
7.49m

Boca:
2.98m

Calado:
1.51m

Material do Casco:
Fibra de Vidro

Motor Modelo:
Yanmarm

Nº de Motores:
2

Potência em HP:
176 X 2

Nº de Horas:
400

Combustível:
Diesel

Tanque de Combustível:
400L

Tipo de Comando:
Electrónico

Transmissão:
Linha de veios

Nº de Camas:
2+2

Tanque de Água:
300L

Bandeira:
Portugal

Classe de Registo:
Classe 4 - Costeira Restrita

Embarcação cabinada Faeton 850 Moraga 1 cabine + 1 WC, ideal para pesca desportiva.
Espaçoso cockpit com suportes de cana de pesca em ambos os bordos e assento à popa. Cómodo “walk around” com fácil acesso
à proa da embarcação. À popa, plataforma de banhos, com escada e duche de popa.
No interior, salão com posto de comando a EB, mesa social a BB, com pé telescópico para cama extra no salão. À proa, a BB,
pequena cozinha de apoio equipada com fogão a gás, pia de inox com água pressurizada quente e fria, frigorífico, banca de apoio e
arrumos variados; a EB casa de banho equipada com sanita marítima elétrica, lavatório com água pressurizada quente e fria e
arrumos variados.
Alguns equipamentos:
Eletrónica e navegação:
Comandos eletrónicos do motor, rádio VHF com DSC; Plotter multifunções Raymarine, manómetros de controlo dos sistemas da
embarcação; guincho elétrico
Energia:
12/220, baterias de motores, bateria de serviços, carregado de baterias; shore power
Conforto:
Água quente, cabine de casal, wc completo, cozinha de apoio
Embarcação 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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