
Smart Own
Passenger Boats Specialists



Atendendo Clientes em Todo o Mundo 
a Partir de Dubai
Com a presença de nossos barcos de passageiros em todos os 
continentes e em mais de 70 países, podemos legitimamente 
nos chamar de líder de mercado no fornecimento de barcos de 
passageiros e embarcações de utilidade pública. A Smart Own 
tem fornecido barcos de passageiros de classe mundial aos 
operadores e empresas de transporte marítimo de todo o mundo 
há mais de uma década. Somos um parceiro de confiança 
na indústria de barcos e somos conhecidos pelo nosso 
profissionalismo, integridade e um nível impecável de 
atendimento ao cliente, que é muito raro na indústria. 

Nossos clientes são clientes recorrentes, com quem 
construímos uma forte ligação e uma relação 
profissional de longo prazo. Nossos barcos são 
construídos de acordo com padrões e normas 
de classe mundial nos Emirados Árabes 
Unidos; eles são seguros, altamente 
confiáveis, funcionais, versáteis e com 
preços competitivos.

Sobre o Smart Own
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Barcos
de Pesca



Barcos de pesca 
de alta qualidade
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36 NÓS VELOCIDADE MÁXIMA

Gulf 24 & 27
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Design de casco raso que permite estabilidade definitiva e é amplamente 
utilizado para uso cotidiano em águas muito rasas ou profundas. Este 
barco bonito, robusto e seguro será seu companheiro fiel em suas viagens 
de pesca diárias.
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Dimensões Básicas

 GULF 24 GULF 27

COMPRIMENTO 24 ft/7,3 m 27 ft/8,2 m

BOCA 7 ft/2,13 m 7 ft/2,13 m

PONTAL A MEIO NAVIO 0,8m 0,8m

CALADO 0,24 m 0,24 m

PESO (EXCL. MOTORES) 700 kg 780 kg

MOTORES PADRÕES 1x150 HP 1x150 HP
POTÊNCIA MÁXIMA 
PERMITIDA 230 HP 300 HP

CARGA MÁXIMA PERMITIDA 2,000 kg 2,000 kg
MATERIAIS DO CASCO E 
CONVÉS GRP GRPGu
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Recursos Padrões
• Tanque de combustível FRP de 55 

gal./200 l. com indicador elétrico e 
filtros de combustível

• Console com pára brisas

• Banco de capitão

• Compartimento de gelo sob o 
convés

• Compartimento de gelo na frente 
do console

• Tanque de água de 20 gal/75 l

• Luzes de convés

• Bússola

• Luzes de âncora e navegação 
incluindo painel de controle • Sistema mecânico de direção

• Escotilha de proa

• Bomba de esgoto com detector 
flutuante

• Assentos estofados

• Base de bateria e interruptor

• Olhais de proa e popa SS

• Cunho de amarração 3 peças

• Rolete de âncora

• Defensa lateral de PVC

• Dreno de convés
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• Casco colorido

• Assentos coloridos

• Cobertura

• Luz de busca RC (requer 
Cobertura)

• Buzina

• Rádio Garmin VHF de estação 
única

• Pacote de navegação Garmin 
527S (GPS, plotter, sounder)

• Pacote de navegação Garmin 
820XS (GPS, radar, plotter, 
sounder) (requer Cobertura)

• Marine Stereo (Fusion) com 
I-POD-USB Dock+ 4 Nos Auto-
falantes Marinhos

• Trailer de dois eixos 
galvanizado

Equipamentos Opcionais
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Smart Own FZE

Entre em Contato!

POBOX 38035, Dubai, UAE

Tel: +971 4 4438970 

Fax: +971 4 4438692

Email: info@smartown.ae

https://www.smartown.ae


