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Sonho







Tamanho – 46 pes – 14 mtrs

classificação -mar aberto

Motorização – Mercedes Bens marinizado 80 HP ( reformado em 02/2015)

Tripulação 11 passageiros 

Projeto Alemão Ohelmann

Construção Madeira Moldada Cedro 

Contrução feita pela Barcosul (POA) de Plinio Froener

Convés de compensado naval

Calado: 2.20 m;  Boca:4.10 m;  Pé direito 1.90m quilha 4.600 ton chumbo

Três quartos ( quarto proa cama de casal e 01 solteiro, quarto meia nau 02 camas de solteiro 

tipo beliche; quarto popa suíte)

Dois banheiros: Banheiro com pia, vaso elétrico e chuveirinho na proa  e Banheiro com pia e 

vaso elétrico  e um box separado agua quente de  boiler  na popa

Cozinha com fogão de três bocas e forno ,duas pias ( Agua salgada e agua doce) e

Geladeira de gelo de 120 ltrs



Ampla sala com mesa escamoteavel e giratória com sofá fixo para 06 pessoas + duas pessoas 

no banco lateral

Geladeira 12 volts 135 ltrs com kit compacta 2301 webasto

Mesa de navegação com 4 gavetas e compartimento para cartas 

Escada de aço inox removível com cinco degraus na popa para banho

Targa de inox na popa com dois bancos acolchoados

Pupito de proa em aço inox

Guarda corpo em aço inos

Borda falsa aluminio



Mastro de alumínio com runner (21m) passante

Velas North Sail Dracon mestra 03 rizos, genoa 1–135% com proteção UV,

Lazzy Jack com capa para vela mestra 

Estaiamento todo trocado em 2009

Estai de popa com hidráulico e safety

Carrinhos da vela mestra novo

Pau de spinaker







Baterias de serviço 150 amp 04unid

Bateria do motor de 100 amp 01 unid

Amperímetro para os bancos

Placa solar com controle de carga

Gerador eólico com controle de carga

Carregador de bateria pier

Todos os cabos elétricos estanhados

Inversor 700wats

Inversor 300 wats

Painel eletrônico 24 posições DC volts /amp

Painel eletrônico 6 posições DC volts

Bomba de agua doce

Fogos de sinalização 12 unid venc ano 2016





Carrinho da genoa Nautos com regulagem – novo

Enrrolador de genoa Nautos

Gurupe para genaker

Travel nautos

Catracas Lewmar três velocidades 02 unid 64 pol ; 02 unid 58 

pol; catracas Harken 02 unid 27 pol e 01 unid 12 pol

Burro telescópico com redução interna 18/1 Nautos

Stopers autoblocante grande 06 unid



Geladeira 12 volts 135 ltrs com kit compacta 2301 webasto

Gaiutas e vigias Lewmar

Guincho de ancora capstan 1500W 12V power Winch

Ancora de 20 kgs

60 mtrs de corrente calibrada zincada a fogo 10mm

05 bombas de porão de 120 gl/min e 01 bomba de porão de 1500 gl/min

Eletrônicos Wind Biruta/ eco- speed / piloto automático  Autohelm st 8000

Radio vhf

CD player e Radio stereo marítimo Clarion com quatro auto falantes marítimo clarion



Dog house novo

Roda de leme com sistema hidraulico

Cana de leme furtuna

Tanque de agua 150 lts 02 unid bemo

Tanque de diesel 150 lts bemo

Fogão 03 bocas a gas

Bujão de gas 13 kg

Extintor de incêndio 6 kg

Duas pias para lavar louça / agua doce e agua salgada



Lus de mastro

Lus de top navegação / ancoragem

Lus de cortesia no chão do barco

Capa para cobertura do barco todo

Capa para roda de leme

02 defensas

TDegraus para mastro 06 unid



Manutenção



Este barco nos trouxe muitas alegrias



VENHA REALIZAR SEU SONHO
Contato 71-9124-5777 Carlos


