Westerly Corsair 36
Ano 1983 / 10.87 mts / Preço 45.000,00€
Detalhes Técnicos
Comprimento:
10.87m

Boca:
3.81m

Calado:
1.5m

Material do Casco:
Fibra de Vidro

Motor Modelo:
Volvo Pentam

Tipo de Quilha:
fin c / spade rudder

Potência em HP:
28

Nº de Horas:
n/a

Combustível:
Diesel

Tanque de Combustível:
159L

Tipo de Comando:
Mecânico

Transmissão:
Linha de veios

Nº de Camas:
5

Tanque de Água:
314

Bandeira:
Alemanha

Classe de Registo:
Sem Classe

Veleiro clássico, com cockpit central. Versão de duas cabines com 2 wc.
Posto de comando bastante protegido, com roda de leme e assentos em ambos os bordos em teca. Piso antiderrapante em todo o
deck. Mesa de cockpit e arrumos variados.
No interior, cozinha completa a EB, equipada com fogão e forno a gás, 2 frigoríficos, pia de inox com água pressurizada quente e
fria. A BB mesa de cartas e cama single, com acesso a grande cabine de popa, equipada com cama de casal, arrumos variados e
servida por wc completo.
Mesa social central com sofás em ambos os bordos e acesso a cabine de proa, equipada com cama de casal e arrumos e servida
por wc completo.
Algum equipamento:
Velas e coberturas:
Cpuchana e cobertura de cockpit de 2019, cobertura de cockpit antiga; vela grande de 2015 e genoa de enrolar de 2018
Eletrónica e navegação:
VHF com DSC, GPS, Piloto automático, sonda, speed, vento, compasso, guincho elétrico
Outros:
Escada de banhos, duche de cockpit, dinghy com motor auxiliar Yamaha, defensas, cabos de amarração, tanque de águas negras,
balsa salva vidas de contentor
Manutenção:
Edifício Gonçalves Zarco, loja 8 . Doca de Alcântara
1350-352 Lisboa
tel +351 21 393 3240
fax +351 21 395 8301
email: siroco@siroco-nautica.pt

Motor trocado em 2014.
Barco em bom estado de conservação

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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