
 

                                                            New 30`  

 
                                                                                                                            Carbras-Mar 30 

 

 

Comprimento total (sem plataforma) .............................................................. 9,96 m 

Comprimento linha d’água ...............................................................................8,25 m 

Boca Máxima .....................................................................................................3,63 m 

Calado ................................................................................................................0,98 m 

Deslocamento .................................................................................................... 7000 Kg 

Tanque Diesel........................................................................................................ 900 L. 

Tanque água doce .................................................................................................. 200 L. 

Lotacao........................................................................................................... 8 pessoas. 

Pernoite........................................................................................................... 3 pessoas. 



Arranjo:

 

Perfil 

 
Convés Principal 

 

 
Convés Inferior 

 



Casco: 

- Gelcoat isoftálico com NPG. 
- Fundo moldado em resina ortoftálica reforçada com fibra de vidro. Costado moldado em sandwich 
de divinycell e resina ortoftálica reforçada com fibra de vidro, jazantes e hastilhas em resina 
ortoftálica reforçada com fibra de vidro. Abaixo da linha d’água, proteção anti-osmótica, constituída 
por camadas de laminação com resina estervinílica. 
 

Convés: 
  
- Gelcoat isoftálico com NPG. 
- Moldado em sanduíche de divinycell e resina ortoftálica reforçada com fibra de vidro. 
- Pisos com textura antiderrapante moldada no fiberglass. 
 

Praça de comando:  

- AM/FM/CD play com 04 alto-falantes 
- Painel de comando a BE. 
- Sofá a BB. 
- Para-brisas envolvente em vidro temperado, 
- Tampão de acesso à casa de máquinas. 
- Pia com torneira embutida em móvel próprio e caixa de gelo. 
- Teto rígido em fibra de vidro com estrutura em inox com suporte de varas. 
 

Praça de pesca:  

- Sofá virado para popa. 
- Caixa de peixe em fiberglass, removível. 
- Piso auto-esgotante em fiberglass, com tampões de acesso aos tanques, gaxetas e máquina de 
leme. 
- Bomba de água salgada com chuveiro. 

 

Cabine de proa:  
 
- Cama com colchão de espuma revestida com tecido padrão Carbras*Mar. 
- Depósito sob a cama. 
- Armário. 
- Gaiúta de ventilação e iluminação. 
- Piso central em fiberglass. 
- Iluminação 12 VDC 
- Tomada de 12 VDC. 

 

Banheiro:  
 
- W.C. marítimo elétrico, bacia em porcelana, alimentação com água doce, 12 VDC. 
- Bancada com lavatório 
- Armário sob a bancada. 
- Ducha manual com posicionador articulável e registro. 
- Espelhos 



- Porta - toalhas 
- Piso em fiberglass. 
- Porta papel sanitário. 
- Tomada 12VDC. 
- Vigia 
- Iluminação em 12 VDC. 

 
Sala de estar / galley a boreste 
 
- Sofá padrão Carbras*Mar. 
- Armário 
- Piso em fiberglass. 
- Iluminação em 12 VDC. 
- Tomada 12VDC. 
- Cuba  
- Micro-ondas 
 

Comando 
 
- Direção hidráulica tipo Teleflex. 
- Lemes e braços de leme em bronze naval. 
- Manetes de comando e cabos tipo Morse. 

 
Sistema elétrico: 
  
- Chave rotativa entre baterias e arranque dos motores. 
- 02 (duas) baterias de 170 Ah para arranque dos motores. 
- 01 (uma) bateria de 170 Ah para serviços. 
- Painel elétrico de serviço com seus respectivos interruptores, disjuntores e voltímetro. 
- Quadro geral de chaves. 
 

Sistema hidráulico e combustível: 
  
- Registros seletores entre o tanque e os motores, tipo fecho rápido, em inox ou bronze. 
- Tanques com capacidade para 900 litros de diesel, suspiro, tampa de inspeção e bocal para 
abastecimento no convés. 
- Tubulação entre o tanque e os motores para alimentação e retorno. 
- Bomba elétrica pressurizada para água doce. 
- Rede de distribuição com pontos de saída no banheiro e cockpit. 
- Tanque com capacidade para 200 litros de água doce. 
- Sistema de caixa coletora de águas servidas, tela de proteção, bomba e automático para descarte 
(Não inclui sistema de tratamento biológico de efluentes orgânicos). 
 
 

 
 
 
 



Motorização: 
  
Versões marítimas de motores diesel 2 x 290 até 2 x 440 HP, com reversão em ângulo (sob consulta). 
 
 
 

Propulsão 
 
- Berço para motores. 
- Eixos em aço inox 316. 
- Hélices em bronze naval. 
- Pés de galinha em bronze naval. 
- Túneis telescópios e selos mecânicos. 
 

 

Componentes: 
 
- Anodo de zinco na popa. 
- Anodo de zinco protetor de eixo. 
- Bombas elétricas automáticas de porão, de 2000 GPH (03). 
- Bueira. 
- Bússola (01). 
- Buzina elétrica, 12 VDC 
- Chuveiro de água doce no cockpit. 
- Cunho de amarração na popa (02) 
- Cunho de amarração na proa (01) 
- Cunho de amarração a meia nau (02) 
- Escada com 03 degraus 
- Estrado de popa com escada em aço inox. 
- Filtro Racor Motor (2) 
- Filtro de água salgada Motor (2) 
- Guincho elétrico para âncora. 
- Guarda - mancebo em volta do convés de proa, em aço inox. 
- Iluminação em 12 VDC na casa de máquinas. 
- Isolamento termo acústico na casa de máquinas. 
- Luzes de navegação. 
- Paiol de cabos no bico da proa. 
- Porta caniços (06). 
- Registro em todas as entradas de casco abaixo da linha d’água. 
- Roda de leme. 
- Strobolight. 
- Targa com capota rebatível 
- Verdugo em perfis de aço inox 
 

  



Opcionais:  
 
- Banco de popa removível 
- Carro de encalhe. 
- Eletrônicos. 
- Flaps hidráulicos (par) 
- Gerador e ar condicionado. 
- Pintura de fundo com tinta envenenada. 
- Pintura total do costado, da borda a linha d'água em cor a ser escolhida pelo cliente dentro das 
opções oferecidas pelo estaleiro. 
- Tanque extra de combustível. 
- Tuna Tower com segundo comando. 
 
 
Os opcionais acima não estão incluídos nesta especificação e seus preços não integram o preço base 
do barco. A compra destes equipamentos é feita em separado, através de pedido próprio. 
Os opcionais devem ser encomendados através do "Pedido de Compra" da Carbras*Mar por ocasião 
da encomenda. 
A Carbras*Mar se reserva ao direito de não instalar equipamentos fornecidos pelo cliente que, a 
critério da empresa, não ofereçam condições técnicas adequadas de instalação. 
 

Observações:  
 
• A instalação de equipamentos fornecidos pelo cliente ou item não previstos nesta relação, será 
orçada caso a caso e realizada após 
aprovação do cliente. 
• As especificações acima podem ser alteradas a qualquer momento a critério da Carbras*Mar e 
deverão ser reconfirmadas na ocasião do pedido de compra. 
• As fotos e desenhos exibidos neste Memorial são meramente ilustrativos, poderão conter itens 
opcionais e não constituem nenhuma promessa ou compromisso de construção e/ou instalação. 
Todos e quaisquer itens adicionais ou opcionais deverão estar expressamente mencionados no 
Pedido de Compras. 
 • O estaleiro reserva-se o direito de alterar características técnicas da 
embarcação sem aviso prévio. 
• As velocidades máxima e de cruzeiro são estimativas de desempenho, podem sofrer 
alterações e serão confirmadas após testes de mar da embarcação. Os níveis de 
desempenho descritos acima aplicam-se a uma embarcação padrão (sem equipamentos 
opcionais), com casco, hélices e lemes limpos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cores Customizáveis: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
 
 

Rua do Alho, 948 . Penha . Rio de Janeiro . RJ 

+55 [21] 2105-1333 

Marina Verolme 

+55 [24] 3361-1443 

e-mail contato@carbrasmar.com 


