OLYMPIC ADVENTURE 47
Ano 1978 / 14.25 mts / Preço 80.000,00€
Detalhes Técnicos
Comprimento:
14.25m

Boca:
4.29m

Calado:
1.99m

Material do Casco:
Fibra de Vidro

Motor Modelo:
Yanmar 4LH-HTE (1998)m

Nº de Motores:
1

Potência em HP:
140

Nº de Horas:
3900

Combustível:
Diesel

Tanque de Combustível:
1000

Tipo de Comando:
Mecânico

Transmissão:
Linha de veios

Nº de Camas:
8+1

Tanque de Água:
2000

Bandeira:
Portugal

Classe de Registo:
Classe 4 - Costeira Restrita

Embarcação Ketch clássico, versão de 4 cabines e 2 wc. Cockpit central com roda de leme e acentos em ambos os bordos. Na popa
espaçoso salão com mesa social e sofás em redor a BB, mesa de cartas e painel de eletrónica a EB. Cozinha completa a BB
equipada com fogão, frigorífico, congelador, micro-ondas e fogão e forno a gás, pia / lavatório com água pressurizada quente e fria.
Na proa espaçosa cabine com cama de casal e arrumos. A BB cabine com cama de casal e arrumos. A EB duas cabines single com
beliches. 2 WC com sanita marítima, lavatório / duche com água pressurizada quente e fria.
Velas e capas:
Vela Grande, 2 genoas, 2 mezenas, 1 estai + 1 estai de tempo
Guarda patrão, Capas de inverno completas para toda a embarcação, proteções de roda de leme
Navegação:
Bow thruster, estação de vento, sonda, piloto automático, VHF com DSC, GPS plotter, refletor de radar, guincho elétrico
Conforto:
Boiler de água quente; aquecimento webasto
Energia:
6 baterias 140Ah, carregadores de baterias, gerador,
Outros:
Dinghy + motor auxiliar
2 Tanques de combustível em aço inoxidável com capacidade total de 1000L
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2 Tanques de água em aço inoxidável com capacidade total de 2000L
Manutenção:
Manutenção efetuada recentemente. Embarcação pronta a navegar.
Barco em muito bom estado de conservação
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