Greenline 48 FLY Híbrido
Ano 2017 / 14.95 mts / Preço 660.000,00€
Detalhes Técnicos
Comprimento:
14.95m

Boca:
4.82m

Calado:
1.09m

Material do Casco:
Fibra de Vidro

Motor Modelo:
Nº de Motores:
2 x Volvo Penta D3 + 2 Motores eléctricosm
2

Potência em HP:
2 x 220

Nº de Horas:
803

Combustível:
Diesel

Tanque de Combustível:
1500

Tipo de Comando:
Electrónico

Transmissão:
Sistema IPS

Nº de Camas:
7

Tanque de Água:
660

Bandeira:
Portugal

Classe de Registo:
Classe 3 - Costeira

Greenline 48 Fly, híbrido, em muito bom estado e poucas horas de motores.
Muito bem equipado e com electrónica atualizada.
Grande salão com boa cozinha completa à entrada em ambos os bordos, com grande janela direta ao cockpit. A BB, grande sofá em
U, com arrumos debaixo e mesa de jantar. A EB, Sofá duplo de apoio com grande Televisão atrás e com sistema de elevação. Ainda
a EB, posto de comando interno com todos os insrumentos relatados abaixo e porta lateral com acesso direto ao convés. Equipado
com ar condicionado Q&amp;F.
Grande suíte à proa, com cama de casal, podendo ser transfomada rapidamente em duas camas de solteiro, 4 vigias, armários,
televisão e casa de banho completa com área de banho separada. Equipada com ar condicionado Q&amp;F.
Boa suíte a EB com duas camas de solteiro, mesa de apoio, armário e casa de banho completa. Equipada com ar condicionado
Q&amp;F.
Boa suíte a BB com duas camas de solteiro, mesa de apoio, armário e casa de banho completa. Equipada com ar condicionado
Q&amp;F.
Bom cockpit em teca, com boa mesa e cadeiras. Bom sofá à popa, Cabine para marinheiro com ba cama, armarios e pequena casa
de banho.
À proa, boa area com solario transformavel em sofá, e toldo de proteção.
Excelente Flying Bridge com Solario na popa, grande sofá em U com mesa a EB. O sofá mais à proa é reversível. A BB movel de
apoio com pia, grelhador, frigorifico e arrumos. Posto de comando, posicionado a BB com eletronica completa.
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Na popa, plataforma hidráulica para banhos e toldo electrico permitindo aumentar a proteção do sol no cockpit.
Pacote de navegação RAYMARINE A125, atualizado em 2021
Comando interior e flybridge:
Radar/GPS/Plotter, Piloto automático hidráulico Raymarine EV200, Radio VHF Raymarine 49E, Motor de proa, Motor de popa.
Equipamentos de Som e Imagem:
2 TVs LCD, Sistema de áudio marinho Fusion MS AR 700 (Salão e cabine), Sistema de áudio Fusion no Flybridge
&nbsp;
Vigias nas cabines de hóspedes com sofá.
Cockpit e demais convés em madeira Teca.
Grande plataforma de banhos hidraulica.
Bimini top no flying bridge e na proa.
Cabine da tripulação à popa.
2 grandes painéis solares no teto da cabine.
Cadeiras deslizantes
Mesa de salão com asa deslizante
Persianas de madeira &#8216;venezianas&#8217;
Capas de proteção solar
Todas as baterias novas 2021.
Cozinha com grande frigorifico, Freezer, Forno elétrico e Fogão elétrico.
&nbsp;

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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