Lagoon 570 (Em Processo de Venda)
Ano 2001 / 17.02 mts / Preço 430.000,00€
Detalhes Técnicos
Comprimento:
17.02m

Boca:
9.15m

Calado:
1.41m

Material do Casco:
Fibra de Vidro

Motor Modelo:
Yanmarm

Nº de Motores:
2

Potência em HP:
2 x 75

Nº de Horas:
3000

Combustível:
Diesel

Tanque de Combustível:
1000L

Tipo de Comando:
Mecânico

Transmissão:
Sail-drive

Nº de Camas:
10

Tanque de Água:
795L

Bandeira:
Suécia

Classe de Registo:
Sem Classe

Versão 5 cabines + 5 WC
Espaçoso cockpit com mesa de cockpit a EB, frigorífico de cockpit a BB, duche de popa. Excelentes zonas de arrumos no exterior da
embarcação. Cockpit em teca, assentos em ambos os bordos em teca; roda de leme dupla no cockpit em ambos os bordos; à popa,
zona de arrumos e acesso aos compartimentos dos motores; excelente acesso a proa e a zona social de solário de proa e trampolim
de proa.
No interior, espaçoso salão com 2 mesas sociais e sofás em napa branca em redor, mesa de cartas e painel de eletrónica, a BB
acesso a cozinha longitudinal equipada com fogão a gás, forno elétrico, micro-ondas, frigorífico, congelador, máquina de lavar loiça,
pia de inox com água pressurizada quente e fria; duas cabines de casal, uma à popa, outra à proa, com cama dupla, arrumos
variados e servidas, por WC independente, equipado com sanita marítima elétrica, lavatório / duche com água pressurizada quente e
fria. A EB, acesso a casco com duas cabines de casal, uma a meia nau e outra na proa, cada uma servida por WC independente,
equipado com sanita marítima elétrica, lavatório / duche com água pressurizada quente e fria; à popa e com acesso pelo cockpit,
cabine independente, servida por WC, equipado com sanita marítima elétrica, lavatório / duche com água pressurizada quente e fria.
Algum equipamento:
Eletrónica e navegação:
Refletor de radar, Raymarine 2007, St6002, piloto automático, vento, E120 com GPS, plotter, sonda, radar, compasso, Radio SSB
ICOM JC706MKIIG, Radar Koden 4Kw, GPS plotter+ecocolor, estação de vento B&amp;G, manómetros Yanmar de 2015, estação
meteorológica, Software Max Sea, Raymarine E80, telefone satélite, VHF com DSC, controlo wireless do guincho, controlo wireless
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dos piloto, antena satéilite, Sistema MOB, AIS, VHF portátil.
Energia:
Gerador, 220v, 12v, inversor, baterias de serviços, baterias de arranque, bateria gerador.
Autonomia:
Gerador 11KW ONAN de 2017; Watermaker de 2008 com filtros novos
Velas e coberturas:
Vela grande full battened com 104 m2; genoa com enrolador e banda UV com 68m2; estai de tempo, 2 molinetes elétricos; bimini
top, lazy bag; running rigging mudado em 2016
Conforto:
Máquina de lavar; máquina de lavar loiça; TV; Rádio com leitor cd; colchões de cockpit; trampolim; WC elétricos em cada cabine;
loiça completa; luzes de casco;
Outros:
Dinghy com consola central e motor fora de borda
Embarcação em excelente estado de conservação e muito bem mantida pelo proprietário.

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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