
Memorial Descritivo Gran Turismo 48

DIMENSÕES PRINCIPAIS

LOA: 14,78m (48'6") Deslocamento leve: 10.061 kg
LWL:13,50m Combustível: 2 x 450l
Boca: 4,15m Água: 2 x 200l
Calado: 1,11m Passageiros: 16 pax

EQUIPAMENTOS DE CONVÉS

AMARRAÇÃO/FUNDEIO
Guincho de proa 1000w, comando local e no painel de comando Cunhos de amarração (6 x)

Lançador ferro de proa em aço inox com roldana em nylon

PROTEÇÃO HUMANA
Guarda mancebo de proa em aço inox Corrimão em aço inox nos acessos aos passavantes

COCKPIT
Cockpit auto esgotável Cozinha de cockpit com pia, caixa de gelo e lixeira
Portas de acesso ao cockpit em aço inox (2 x) Paineiro de acesso à casa de máquinas
Salão exterior com 8 lugares Chuveiro de popa com misturador agua quente e fria
Mesa do cockpit em teca Plataforma de banho (3,62 x 1,33) com escada de popa embutida
Chaise longue (a boreste) Corrimão de popa em aço inox
Sofás pivotantes no cockpit (2 x) Estofamentos exteriores Ivory & Mocca
Paiol de guarda embaixo dos sofás

COMANDO
Assento do comando simples dobrável com regulagem de posição Teto solar com acionamento elétrico
Assento duplo co-piloto (no comando) com regulagem de posição Vigia de abrir no vidro lateral cockpit lado boreste
Corrimão em aço inox no comando (2 x) Párabrisa em vidro 
Painel de comando em gel coat com cobertura estofada cognac Limpador de párabrisa pantográfico (2 x)
Painel volvo 4" com funções específicas do motor Superfície anti reflexo sob párabrisa com relevo cor Mooca
Local para montagem de tela eletrônicos 12" ou 16" Porta copos no posto de comando (4 x)

INTERIOR

Marcenaria em Alpi nogueira, verniz fosco Iluminação interior e cortesia em led
Pisos em formica cor Chêne blond

COZINHA
Pé Direito Cozinha interior: 1,95m Lixeira
Pia dupla com misturador monocomando de água quente e fria Portas dos armários inferiores laqueadas creme e titanio
Placa vitrocerâmica 2 bocas Armários para guarda de material (4x)
Bancada de trabalho tipo Corian branco Vigia de abrir
Geladeira com freezer 218 litros Tomada 220v (2 x)
Gaveta para guarda de talheres Corrimão em aço inox com acabamento em couro

SALÃO (versão 2 cabines unicamente)
Pé direito salão: 1,99m Paineiro para guarda de material embaixo do sofá ( 2x)
Sofá com 4 lugares, estofamento Courchevel Pearl Iluminação indireta
Mesa do salão em madeira com pé em aço inox Vigia de abrir (1 x)
Pre disposição para instalação de televisão 20" a 24" Tomada 220V (1x)
Armários para guarda de material (4x)

CABINE CONVIDADOS (versão 3 cabines unicamente)
Pé direito: 1,99m Armário (1x)
Beliches (0,52 x 1,97 m - 1 x) Vigia de abrir (1x)
Luzes de leitura (2x) Tomada 220V (1x)
Mesa de cabeçeira com gaveta (1x)
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CABINE VIP (vante)
Pé direito 1,93m Armário com prateleiras (1x)
Cama de casal (1,57 x 1,92m) com sistema deslizante para 
transformar em 2 camas de solteiro

Tomada 220V (1x)

Colchão náutico Janela panorâmica com vigia de abrir e persiana (2x)
Cabeçeira da cama estofada Gaiuta com mosquiteiro e black out (1x)
Luzes de leitura (2x) Iluminação indireta
Armário (2x)

BANHEIRO VIP (vante)
Pé direito: 1,95m Box separado com porta de acrílico transparente
Pia com misturador monocomando Vaso elétrico Quiet Flush
Espelho Piso em teca
Armário (2x) Tomada 220V (2x)
Vigia de abrir (1x)

CABINE MASTER (popa)
Pé direito: 1,93m Armário (1x)
Cama de casal (1,5 x 1,99m) Tomada 220V (2x)
Colchão náutico Janela panorâmica com vigia de abrir (2x)
Cabeçeira da cama estofada Clarabóia com persiana
Paineiros para guarda de material (3x) Chaise longue (com vista para o mar)

BANHEIRO PROPRIETÁRIO (popa)
Pé direito: 1,98m Box separado com porta de acrílico transparente
Pia com misturador monocomando Vaso elétrico Quiet Flush
Espelho Piso em teca
Armário (3x) Tomada 220V (2x)
Vigia de abrir (1x)

MOTORIZAÇÃO

Propulsão Rabeta ou IPS em opção: Filtro de água salgada (2x)
Volvo D6 com rabetas e joystick (2 x 400HP) Tomadas de ar no convés para ventilação da casa de máquinas
Volvo IPS600 com joystick (2 x 435HP) Isolamento acustico na antepara de vante da casa de máquinas
Flaps Elétricos Volvo Sistema de combate a incendio com acionamento remoto
Comando eletronico dos motores com joystick Agulheiro de abastecimento diesel em aço inox (2x)
Filtro de diesel com decantador de água (2x) Tanques de combsutível roto moldados com capacidade de 450l com 

marcador de nivel elétrico  (2x)
Direção eletro-hidráulica Rabetas ou pods com hélices contra rotantes

ELETRICIDADE

Bateria motor 110Ah - 12V  (2x) com voltímetro Tomadas no interior 220V
Baterias de serviço 110Ah -12V (3x) com voltímetro Tomada de cais 220V - 32A (1x)
Divisor de carga Iluminação geral em LED

 

HIDRÁULICA

Reservatório de água doce roto moldado, capacidade 200l  com 
marcador de nível elétrico (2x)

Bomba de porão elétrica 50l/min (2x)

Agulheiro de abastecimento em aço inox (2x) Bomba de porão manual 30l/min - (1x)
Sistema de pressurização de água doce quente/fria Tanque de águas cinzas com esgotamento automático
Boiler 40l (funcionamento elétrico e atravez do motor) Tanque de águas negras com esgotamento por gravidade (2x)

OPÇÕES

Sofá de popa cockpit com regulagem eletrica Vidros elétricos de cockpit
Carpete interior tendress white Portas de fechamento de cockpit + ar cond. cockpit 16000 btus 
Toldo de popa com fechamento de cockpit em tecido Radar simrad 4g
Plataforma hidraulica com suporte jet ou bote , cap 350kg Modulo wifi simrad
Teca na plataforma de popa e no cockpit Pacote BOSE: alto falantes e subwoofer (suite master \ salão), alto 

falantes no cockpit
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