


Comprimento total .......................................................... 11,75 m

Comprimento na linha d’água ......................................... 10 m

Boca máxima ..................................................................... 4,20 m

Calado (hélices) ................................................................. 1,16 m

Peso sem motores (aprox) ................................................ 8,00 ton

Deslocamento ................................................................. 11,00 ton

especificação padrão



Arranjo Geral



casco

Construção em fiberglass usando resina poliéster premium reforçada com tecido
Fundo em construção contínua em fiberglass, ancorado no núcleo das laterais ao 
longo de todo o casco.
Grade estrutural em FRP moldado e Divinycell no núcleo.
Exterior pintado em epoxy branco.
Abaixo da linha d’água, proteção antiosmose por meio de camadas de resina
ester-vinílica.

popa

Piso moldado em FRP, antiderrapante e auto-drenante.
Acesso ao cockpit pela popa.
Bancada com pia e armário.
Bancada com geladeira e armário embutidos.
Caixa de peixe, em fiberglass, removível, instalada no porão.
Sistema de drenagem direto para o mar.
Cunhos embutidos na borda da popa.
Tampa de acesso aos tanques.

cockpit

Placa reforçada de alumínio para a instalação da cadeira do piloto.
Estofamento do beiral do cockpit em espuma de alta densidade e revestido de 
venil branco.
Pára-brisas frontais em vidro temperado.
Iluminação sobre o console de comando 
Tampa de acesso aos comandos dos motores com pistão a gás.
Sofá em formato de “U
Acesso à casa de máquinas.
Roda do leme em aço inox.
Movel para cozinha



convés

Sandwich estrutural com FRP, tecido e núcleo de Dininycell.
Piso moldado em FRP e com textura antiderrapante.

cabine de proa

Cama de casal com colchão revestido em tecido.
Armário a BB.
Armário a BE.
Gaiuta de ventilação e iluminação.
Costados revestidos em Korino padrão Carbras*Mar.
Piso revestido com tapete padrão Carbras*Mar.
Iluminação de 12 V – CC.

banheiro a be
WC marítimo manual.
Porta papel.
Porta toalha.
Bancada com pia e saboneteira.
Espelho na parede lateral.
Armários sobre e sob a pia.
Gaiuta de ventilação e iluminação.

sala de estar a bb

Sofa.
Armários.
Gaiuta de ventilação e iluminação.
Iluminação de 12 V – CC.

flybridge

Console do comando preparado para abrigar eletrônicos de navegação.
Sofas BB e BE



sistema elétrico

02 baterias para arranque dos motores.
02 baterias para circuitos de serviços 12 V.
Carregador de baterias.
Painel elétrico com interruptores, espias e seus 
respectivos disjuntores.
Quadro de chaves gerais e fusíveis de força 12 e 24 
V.
Chave rotativa entre baterias e arranque dos 
motores.
Tomada de cais 50 A.
Sistema de aterramento.
Luzes de cortesia.

hidráulica

Tanques em fiberglass: 1.200 l com tampa de inspeção e bujão.
Registros seletores entre tanques e motores.
Bocal de abastecimento no convés (1).
Tanques em fiberglass: 300 l.
Bomba elétrica pressurizada.
Bocal de abastecimento no convés (1).
Sistema de água doce.
Direção hidráulica tipo Hynautic.
Lemes e braços em bronze naval.

propulsão

Berços para motores.
Eixos em aço inox SAE 30316.
Pés – de - galinha em bronze naval.
Túneis telescópicos em bronze e selos mecânicos.
Hélices em bronze naval.



opçaõ de motorização

Volvo D6 370.

Observação: Os motores necessitam ser entregues completos, com dupla 

instrumentação, chicotes, calços, curvas, bulbos, flanges, filtros, etc.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

O cliente poderá equipar nossos barcos, ao seu gosto, com eletrônicos,

móveis e acessórios, contudo as instalações de equipamentos fornecidos

pelo cliente, ou que não estejam previstos nas relações acima, serão

avaliadas, caso a caso, e realizadas após a aprovação.

Todavia, reservamo-nos o direito de não instalar algum equipamento que não

esteja em conformidade com nossos projetos ou que possa comprometer a

segurança e/ou o desempenho.



Bomba elétrica automática de porão (3).
Bomba de água salgada.
Bueiro.
Cunhos: 02 (Popa) + 01 (Proa) + 02 (Lat).
Estrado de popa com escada de inox.
Filtros de água salgada (Motor).
Filtros de óleo Racor (Motor).
Iluminação na casa de máquinas.
Isolamento termo-acústico na casa de
máquinas.
Luzes de navegação.
Mastro em inox.
Paiol de cabos no bico da proa.
Registro em todas as entradas de casco
abaixo da linha d’água.
Extintor de CO2, fixo, na casa de máquinas.
Verdugo em inox e borracha.
Bússola.
Buzina.
Porta de popa.
Tampas de inspeção.
Anodos de zinco para proteção.
Dois (2) porta-varas de pesca.
Guarda-mancebo em aço inox.
Mastro em aço inox.
Gerador e ar condicionado.

Boiler.
Guincho elétrico.
Sistema de som.
Aparelho de TV LCD 32”.
Inversor.
Pintura envenenada de fundo do casco.
Flaps elétrico – hidráulico.

principais componentes

As especificações, condições e preços citados
poderão ser alterados sem aviso prévio.

opcionais



Rua do Alho, 948 . Penha . Rio de Janeiro . RJ 
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contato@carbrasmar.com


