FERRETTI 70
Ano 1997 / 21.94 mts / Preço 545.000,00€
Detalhes Técnicos
Comprimento:
21.94m

Boca:
5.48m

Calado:
1.52m

Material do Casco:
Fibra de Vidro

Motor Modelo:
MTUm

Nº de Motores:
2

Potência em HP:
2X 1150

Nº de Horas:
2085

Combustível:
Diesel

Tanque de Combustível:
5000

Tipo de Comando:
Electrónico

Transmissão:
Linha de veios

Nº de Camas:
12

Tanque de Água:
1000

Bandeira:
Espanha

Classe de Registo:
Sem Classe

Versão 4 cabines mais cabine tripulação.
Embarcação sempre mantida profissionalmente com cuidados regulares em excelente estado e pronto a navegar.
Ampla área exterior com pisos todos em teca, walkaround em todo o barco, deck de popa espaçoso com mesa central, sofás,
cadeiras amovíveis, etc. Grande plataforma de popa com passerelle hidráulica extensível; Fly Bridge grande com grua e espaço para
Bote Auxiliar (Jet Williams), acesso exterior e interior, ilha com grelhador, frigorífico, pia com água de pressão, solário, toldos biminis,
etc., solário de proa,.
Interior espetacular com amplo salão de estar na entrada com vários sofás, tv, bar, etc. No piso intermédio, sala de jantar, zona de
acesso interior ao fly bridge, posto de comando á proa a Estibordo, e a bombordo área de lazer/escritório com sofás e mesa.
Na proa ampla cabine/suite com cama de casal e wc completo com cabine duche.
Outra cabine/suite ao centro, com cama de casal, wc privatico, zona escritório, sofás, roupeiros, etc.
3ª e 4ª cabine com 2 camas single. 2 Wc comum completo.
Cabine dupla de tripulação á popa com wc privativo e duche com acesso pela popa; Área técnica/oficina; vários porões técnicos e de
arrumação.
Top Speed – 28 nós
Cruising Speed – 22 nós
Alguns equipamentos:
Eletrónica: GPS Plotter, Radar, Piloto Automático, Sonda, VHF, Tridata, comandos eletrónicos, etc.
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2x Geradores (2000 horas e 5000 horas), Passerelle hidráulica, ar condicionado, Hélice de Proa, Dessalinizador, máquina lavar
roupa, máquina lavar louça, carregadores de baterias, 2 conversores corrente, grua no Fly para auxiliar Jet Williams.
Barco em excelente estado de manutenção e pronto a navegar.

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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