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ESPECIFICAÇÕES GERAIS________________________ 

 Comp. Total: 10,58 m  

 Boca: 3,38 m 

 Deslocamento (EC): 5.070 kg 

 Calado: 0,88 m 

 Combustível: 490l 

 Cap. água: 160l 

 Motorização: De 2x 220hp a 2x 270hp 

 

ARQUITETOS E DESIGNERS______________________ 

 Arquiteto Naval: Beneteau Power 
 Design: P. Andreani / Fernando de Almeida 

Capacidade_____________________________ 

 12 Passageiros 

PATENTES AIR STEP____________________________ 

• R.L. Jeantet 

• P. Tableau 

• M. Tronquez 
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EMBARCAÇÃO STANDARD 

CONSTRUÇÃO________________________________ 
 
CASCO 
 Tecnologia Air Step® 
 Casco Branco 

Composição: 

Barreira anti-osmose com resina éster vinílica 
 Sanduíche (Resina Poliéster – Fibra de Vidro - Balsa) 
 5 Vigias. 
 
DECK 
Composição: 
• Sanduíche (Resina Poliéster – Fibra de Vidro - Balsa) 
• Contramolde do convés de laminação sólida (Resina 
Poliéster – Fibra de Vidro) 
 

EQUIPAMENTOS CONVÉS_______________________ 
 
 Luzes de Cortesia no cockpit 
 Luzes de Navegação  
 
AMARRAÇÃO E FUNDEIO 
 Lançador de âncora de proa em aço inox 
 Guincho para Ancora de 1000W com Controle Remoto 
 2 cunhos de proa, 2 a meia-nau e 2 na popa em aço inox 
 
SEGURANÇA NO CONVÉS 
 Guarda mancebo em inox 
 Corrimãos em aço inox  
 Escada de segurança no costado 
 Fechamento remoto dos pescadores de combustível no 

comando 
 Acionamento remoto dos extintores da casa de máquinas 

no comando 
 4 Bombas de Porão: 3 Elétricas - 1 Manual 
 
COCKPIT  
• Parabrisa em alumínio e vidro temperado, com abertura 
para proa.  
Ice Box e pia com torneira retrátil e misturador d’água 
tampa de fibra 
• Estofados em PVC  
• • Escada de acesso à proa, com corrimão inox. 
• Targa em fibra de vidro, com iluminação em led, painéis 
estofados e dois alto falantes marinizados. 
• Base inox para luz de top e radar na targa 
• Mesa de cockpit em teca, com base retrátil. 
• Corrimão na mesa de cockpit.  
• Paióis de armazenamento. 

• Porta utensílios e porta-luvas  
• Plataforma de popa em teca, com escada.   
• Paiol para âncora de popa 
• Espaço gourmet na popa, com churrasqueira e pia, tampa 
em fibra.  
• Chuveiro de popa com água quente e fria 
• Escada de popa retrátil  
• Dreno (auto esgotante) 
• Acesso salão com trava de segurança 
 
 
COMANDO 
• Assento duplo do piloto, ajustável e dobrável 
• Painel do comando em tinta cinza anti-refletora 
• Painel do comando, indicadores: 
   - Bússola,  
   - tacômetro, voltímetro, medidor de combustível, 
pressão, ângulo de trim, temperatura e ângulo de leme*. 
  - Flaps elétricos com painel e indicador de posição 
• Espaço para eletrônicos (Opcionais): 
   - Tela multifuncional SIMRAD, com gps, sonda, radar, 
piloto automático 
• Tomada 12v para utensílios 
 

*De acordo com a motorização 

 
INTERIOR____________________________________ 
 
SALÃO 
Pé direito: 1.94m 
• Porta de acesso translúcida deslizante com tranca 
 * Estofados em tecido 
• Iluminação teto em LED 
• Luzes de leitura 
• Sofá em U, conversível em cama de casal 
• Mesa com base retrátil  
• CD player  
• Alto-falantes (2x) internos  
• Porta objetos 
• 2 Janelas panorâmicas 
• Gaiuta com blackout 
• Vigias com abertura e cortinas 
• Clara-bóia (iluminação natural com black out) 
Salão conversível em cama de casal 
• Cama de casal 
• Armários. 
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COZINHA 
  
• Iluminação indireta em LED 
• Pia em aço inox com água quente e fria, 
• Cooktop vitro ceramico: duas bocas com suporte de 
panela 
• Bancada branca  
• Suporte para talheres 
• Geladeira DC de 62L 

• lixeira embutida. 
 
 
 
 
 
 

 
 
BANHEIRO 
Pé direito: 1.82m 
• Sanitário Manual 
• Tanque de água negra 80L com descarga por gravidade e 
possibilidade de descarga na marina 
• Pia com água quente e fria  
• Chuveiro  
• Espelho e porta-objetos 
• Dreno elétrico  

 
 
CABINE MEIA NAU  
• Cama de casal  
• Colchão “Marine Mattress” 
• Armários e gavetas 
• luzes diretas e de leitura 
• Tomada 220V 
• Vigia com cortina 
 
 

MOTORIZAÇÃO__________________________________________________________________________________ 
 
Propulsão Centro - Rabeta 
• Mercruiser 5.0 260hp Gasolina (2x260hp ) 
• Mercruiser 2.8 220hp Diesel (2x220hp) 
 
• Filtro de Combustível com separador de água 
• Filtro de Água Salgada 
• Entradas de ar forçada no compartimento do motor 
• Compartimento do motor com isolamento acústico. 
• Extintores de incêndio acionados pelo comando 
• Bocal de abastecimento em Inox 
• 1 Tanque de Combustível  / capacidade de 490L. 
 
Sistema direção: 
• Direção mecânica Servo assistida 
• 2 rabetas com hélices contra rotativas  
 
 

ELÉTRICA_______________________________________________________________________________________ 

 

 
• 3 Baterias 12 V (2 Motor + 1 Serviço) 
• Painel elétrico com disjuntores principais AC 
• Painel indicador de tensão das baterias, consumo em a/h, nível de água  
• Divisor de Carga 
• Carregador de Baterias 12 V 25 Ah 
• 3 Tomadas Internas 220 V 
• Tomada de cais 220 V para serviço, com cabo 35 Amp 
Tomada de cais 220V para Ar condicionado, com cabo 35 Amp 
  

SISTEMAS DE ÁGUA_______________________________________________________________________________ 
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• 1 Tanque de água Roto Moldado com capacidade de 160L 
• Bomba d´agua para pressurização dos sistemas de água quente e fria 
• Aquecedor de água de 25L com troca de calor do motor e 220 V (versão Diesel) 
 
 


