Nimbus Avanta 33
Ano 1993 / 10.01 mts / Preço 60.000,00€
Detalhes Técnicos
Comprimento:
10.01m

Boca:
3.31m

Calado:
0.94m

Material do Casco:
Fibra de Vidro

Motor Modelo:
Volvo AQAD 41 DPm

Nº de Motores:
2

Potência em HP:
2 x 200

Nº de Horas:
800

Combustível:
Diesel

Tanque de Combustível:
580l

Tipo de Comando:
Mecânico

Transmissão:
Coluna Duo-Prop

Nº de Camas:
6

Tanque de Água:
200L

Bandeira:
Inglaterra

Classe de Registo:
Sem Classe

Fantástico barco da marca sueca Nimbus, com várias beneficiações recentes em optimo estado.
Com duas cabines independentes e um wc completo com duche.
Salão amplo com mesa rebatível transformável em cama dupla, sofás e banco reversível; cozinha completa a bombordo com fogão
com forno, frigorífico, vários armários, pia em inox com água de pressão quente e fria, ertc.
Cockpit acolhedor na popa com teca sintética (flexyteak) no piso e bancos nova. Mesa desmontável e cadeiras em teca.
Fly bridge com posto de comando com 2 bancos individuais á proa, e solário na popa.
Arco de radar, toldo Bimini, capotas Cockpit, etc.
Equipamentos/Eletrónica:
Novo Plotter Gps Raymarine, novo Rádio Vhf com AIS, sonda profundidade, odómetro, etc.
Barco com muitas recuperações recentes (2019/2020): Estofos nosso no salão, quartos, bancos piloto, Teca sintética nova no
cockpit no piso e bancos e plataforma de popa, estofos novos no flybridge, sistema de cabos de comandos todos novos, novo conta
horas, novas capotas e coberturas, polimento total e novos vinis, motores e colunas completamente revistos e com todos os serviços
feitos, novos sistemas de chuveiros, nova sanita, tanque de água maior e em aço inox novo, etc.
Barco em excelente estado em 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
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mesmas não podem ser usadas na elaboração dos contratos.
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