
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.
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Um Oryx para a
próxima geração
Moderno, Espaçoso, Rápido
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2 CABINES (4 ESPAÇOS DE DORMIR) 
45 NÓS VELOCIDADE MÁXIMA
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Um Oryx para a
próxima geração
Moderno, Espaçoso, Rápido Com um design distintivo de prumo próximo, o Oryx 379 proporciona 

uma viagem mais suave e mais espaço interior de cabine. Com pesquisa 
inovadora, esta obra-prima combina potência e desempenho com um 
estilo excepcional.
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Recursos
Básicos

COMPRIMENTO TOTAL: 37' 9" (11,52 m)

BOCA: 12' (3,65 m)

CALADO: 2' 3" (0,70 m)

DESLOCAMENTO: 14.192 libras (7,10 toneladas)

CAPACIDADE DO TANQUE DE 
COMBUSTÍVEL:

300 galões americanos (1.135 l.)

CAPACIDADE DO TANQUE DE 
ÁGUA:

60 galões americanos (227 l.)  

CAPACIDADE PARA ÁGUA CINZA: 20 galões americanos (75 l.) 

CAPACIDADE PARA ÁGUA NEGRA: 30 galões americanos (114 l.) 

PROPULSÃO: Motor marinho fora de borda 

MÁX. HP RECOMENDADO: 900 HP 

SISTEMA ELÉTRICO: 230V AC, 50 Hz, 1 ~ fase, 12V DC

MATERIAL DO CASCO: Plásticos Reforçados com Fibra (FRP)

MATERIAL DA 
SUPERESTRUTURA:

Plásticos Reforçados com Fibra (FRP)

VELOCIDADE MÁXIMA: 45 nós

TIPO: Cruzador esportivo

ACOMODAÇÕES: 2-4

CERTIFICAÇÃO: CE
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Construção

 A Chuveiro de popa

 A Espreguiçadeira de popa 
estofada com corrimão

 A Porta de popa SS

 A Sofá estofado com mesa 
dobrável

 A Pias SS com bancadas 
Corian

 A Espelho de maquiagem

 A Cortinas

 A Deck de madeira teca 
composto

 A Duas espreguiçadeiras de 
prumo estofadas

 A Trilhos de aço inoxidável 
AISI 316L

 A Seis cunhos do tipo pop-up

 A Escada náutica

 A Armários superiores e 
inferiores

 A Guarda-roupa de cama de 
casal
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Recursos Padrão

Sistema de áudio JL

• 4 Alto falantes coaxiais de 7’7” 
modelo Black Titanium Sport 
Grille

• Unidade de origem colorida 
Media Master 

• Display LCD e conectividade 
bluetooth

• Amplificador classe D de 12V 
800W

Sistema de navegação Garmin

• 2 x GPSMAP 7416XSV

• Carta náutica digital Blue Chart 
G2 Vision 

• Transdutor de casco de 600W 
200/50KHZ

• Radar marinho GMR 18 XHD
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Aparelhos

• Refrigerador

• Churrasqueira Elétrica

• Caixa térmica

Instalações elétricas e 
equipamentos

• Luces de navegación LED

• Luz de búsqueda

• Iluminación de color blanco cálido

• Luces bajas y de cortesía

• Conexiones de alimentación en 
tierra

• Integración de conmutación 
digital MFD

• 2 baterías de iones de fosfato de 
litio

• Cargador de batería combinado 
con inversor de potencia

• Puertos de carga USB IPX7

• Brújula magnética

• Bocina de aire eléctrica

• Cabrestante de ancla eléctrico 
(1000 W)

• Sistema de dirección hidráulica

• Cadena de anclaje y cuerda

• Líneas de amarre

• Inodoro eléctrico

• Bomba de achique eléctrica

• Ventiladores extractores

Segurança

• Seis paralamas F3

• Extintor de incêndio 
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Arranjos Gerais

PERFIL

CAPOTA RÍGIDA
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CONVÉS INFERIOR

CONVÉS PRINCIPAL
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O novo Oryx garante a máxima utilização do espaço, tanto no layout exterior como no 
interior do barco. Rígidas e robustas, estas criações elegantes são construídas para o luxo e o 
conforto com excelente habilidade e atenção aos detalhes.
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Dispondo de uma confortável espreguiçadeira e assento de popa para 
toda a família, há muito espaço para relaxar e desfrutar.
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Uma combinação de estilo marcante e tecnologia superior, o novo Oryx 379 é o cruzador 
esportivo perfeito tanto para proprietários de barcos novatos quanto experientes. Suas janelas 
são posicionadas ao longo dos lados para equilíbrio e simetria. 

Seu pára-brisa é um vidro curvo inclinado precisamente para desviar o vento e direcionar o fluxo 
de ar acima da cabine do piloto e do passageiro, garantindo conforto em alta velocidade. O 
uso inteligente do espaço a bordo proporciona movimento desobstruído, tanto para o capitão 
quanto para os passageiros.
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Smart Own FZE
POBOX 38035, Dubai, UAE

Tel: +971 4 4438970 

Fax: +971 4 4438692

Email: info@smartown.ae

https://www.smartown.ae

Entre em Contato!


