Princess 60
Ano 1996 / Comp. 17.81 mts / Preço 230.000,00€
Detalhes Técnicos
Comprimento:
17.81m

Boca:
4.81m

Calado:
1.31m

Material do Casco:
Fibra de Vidro

Motor Modelo:
Man 800m

Nº de Motores:
2

Potência em HP:
2x 820 Hp

Nº de Horas:
1423

Combustível:
Diesel

Tanque de Combustível:
1400 Lt

Tipo de Comando:
Hidráulico

Transmissão:
Linha de veios

Nº de Camas:
6+2

Tanque de Água:
755 lt

Bandeira:
Portugal

Classe de Registo:
Classe 3 - Costeira

Versão 3 cabines mais cabine dupla tripulação na popa.
Na proa grande cabine/suite com WC completo com sanita eléctrica, cabine de duche fechada, cama de casal, vários roupeiros e
armários, TV/LCD.
Cabine a BB com 2 camas de solteiro, roupeiros e armários e a EB outra cabine com duas camas de solteiro e roupeiros.
WC de serviço completo com cabine de duche e sanita eléctrica, etc.
Corredor de acesso aos quartos. No piso intermédio a EB grande cozinha completa com pia dupla em inox, placa vitro cerâmica,
micro-ondas/forno, frigorífico, água quente e fria, acesso a grande despensa independente fechada com frigorífico grande, máquina
de lavar roupa, armários, etc.
No piso superior sala de jantar a BB com mesa redonda e sofás em “U”, separada do salão; Amplo salão com grande sofá em “L” a
EB, e a BB sofá duplo com armário/bar, frigorífico, TV LCD, etc.
Acesso directo pelo salão ao Flybridge, com escadas e porta independente. A EB no piso superior posto de comando com todos os
comandos do barco, electrónica, banco duplo, porta de segurança estanque de acesso ao exterior.
Acesso à casa das máquinas pelo cockpit e salão, ampla casa de máquinas;
No exterior, na popa amplo cockpit com mesa desmontável, piso em teca, estofos de popa a toda a largura, acesso à cabine de
tripulação na popa, porão de acesso técnico com gerador, carregadores de baterias, banco de baterias, arrumação, plataforma de
banhos, passerelle eléctrica, compartimentos de arrumação de cabos, molinetes eléctricos para amarração, escada de acesso ao
Flybridge, tomadas de cais, chuveiro de popa, capotas integrais na popa, etc.
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Cabine de tripulação com duas camas separadas, WC completo com Duche, e armários.
Amplo Flybridge com todos os comandos do barco, 2 acessos distintos (int. e ext.) , bancos duplos no posto de comando, com
bancos para trás, grande sofá de popa com mesa desmontável, toldo bimini, arco de radar, capas de inverno, etc.
Deck de acesso à proa, grande solário de proa, porão de âncora com guincho eléctrico, suporte de defensas em inox, etc.
Equipamentos/electrónica:
GPS/Plotter, Radar, Sonda, Odómetro, Piloto automático, Hélice de proa, Passerelle eléctrica, Gerador, Ar condicionado, Guincho
eléctrico, conversor de corrente, carregador de baterias, 2 Molinetes eléctricos, várias bombas de fundo, etc.
Barco em bom estado.
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