
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
• Comprimento total: 4,50 m (15 pés) 
• Largura total externa (Boca): 2,15 m  
• Largura interna máxima: 1,10 m  
• Diâmetro dos flutuadores (tipo cônico): 0,42 m na proa e 0,50 m na popa. 
• Quantidade de câmaras de ar: 4 
• Motor mínimo: 1 motor de popa de 50 HP  
• Motor máximo: 1 motor de popa de 100 HP  
• Capacidade do tanque de combustível: 70 litros 
• Capacidade do tanque de água doce: 24 litros 
• Ângulo de inclinação do espelho de popa: 15°  
• Ângulo do "V" do casco na popa: 20° 
• Quantidade de pessoas (recomendado): 5 (1+4)  
• Capacidade total de carga: 800 kg 
• Garantia para utilização como lazer: 2 anos 

 
ITENS DE SÉRIE 

 
• Casco em fibra de vidro super reforçado com “V” profundo; 
• Flutuador tipo cônico, fabricado com Hypalon 1100 Decitex, com 42 cm de diâmetro na proa e 50 cm de 

diâmetro na popa; 
• Válvulas de ar italianas, com adaptador; 
• Cones de popa do flutuador iluminados com LEDs; 
• Flaps naturais através de alongamento no casco; 
• 4 anilhos para içamento embutidos; 
• 3 anilhos em “U” para reboque; 
• Antiderrapante no convés; 
• Casa de âncora com grande volume (140 Litros); 
• Suporte telescópico com roldana para ancoragem; 
• 5 cunhos de amarração; 
• Bocais de abastecimento com sistema de segurança (dreno) para em caso de transbordamento 
 acidental; 
• Caixa porta objetos na proa com 80 litros de capacidade; 
• Almofadas confeccionadas pelo sistema exclusivo Hinterschaum (espuma injetada sem costura e à prova 

d’água); 
• Apoio de braço almofadado com alças ergonômicas; 
• KIT de água doce com chuveirinho na popa; 
• Drenagem rápida do tanque de água doce; 
• Caixa térmica tipo Cooler com 30 litros de capacidade; 
• Assentos para 5 pessoas; 
• Respiro auxiliar no tanque de combustível para um rápido abastecimento; 
• Inédito alojamento para embutir a capota; 
• Manete do motor tipo “de embutir”; 
• Escada embutida com degraus escamoteáveis; 
• Amplo bagageiro de popa com 590 litros de capacidade; 
• Painel Eletrônico micro processado com 6 botões identificados por ícones universais, 100% à prova d’água, 

com LEDs, fusíveis, relés e indicador de chave geral ligada. 
• 4 Tomadas USB; 
• Porta objetos com porta copos; 
• Par de remos e  KIT de reparos; 
• Bomba de inflar italiana, tipo fole. 


