
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



Velocidade e 
estabilidade 
incomparáveis

10 PESSOAS
50 NÓS VELOCIDADE MÁXIMA
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Velocidade e estabilidade sem compromisso. Os barcos de pesca 
mais procurados, movidos por dois motores de popa de 300 hp cada.
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Dimensions de 
Base

TIPO DE CASCO: Catamarã de casco duplo

COMPRIMENTO GERAL: 10,47 m

BOCA: 3,24 m 

CALADO: 0, 40 m 

DESLOCAMENTO: 3,800 kg

TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 1135 L

TANQUE DE ÁGUA: 75,7 L  

PROPULSÃO: Motor de popa externo 

MÁX. HP RECOMENDADO: 600 CV (448 kW) 

NÚMERO MÁXIMO DE PESSOAS A BORDO: 10

CARGA MÁX. (INCLUINDO TODAS AS 
PESSOAS):

1000 kg
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Convés

• Espaços de armazenamento nos 
lados da estação do leme, assentos 
posicionados para a frente. 

• O armário das correntes de 
ancoragem com espaço de 
armazenamento é fornecido com 
duas tampas de escotilha. 

• Piso de auto salvamento 
antiderrapante. 

• Aço inoxidável, presilhas de convés, 
trilhos de garra e porta-copos 

• Balcão de cozinha com pia e 
armários 

• Dois sofás na frente 

• Duas escotilhas para acesso às 
máquinas na popa 

• Dois tanques iscas vivas na popa 

Mecânica e Sistemas 

• Sistema de direção hidráulica 
com volante 

• Duas bombas de esgoto 
automáticas com interruptor 
automático de flutuação 

• Ânodos de sacrifício na popa 

• Sistema de água doce com 
bomba e filtro 

• Sistema de alimentação de 
combustível com ventiladores 

• O banheiro é fornecido a 
estibordo do barco 

• Sanitários elétricos 

• Luz no teto 

• Chuveiro manual 

• Porta do banheiro com vigia 

Banheiro  
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Componentes elétricos

• Sistema elétrico de 12V para bateria da principal 

• Toda a fiação passa por conduítes; todos os cabos elétricos são cabos 
halogêneos de tipo marinho LHF/ZERO 

• Painel de interruptores no console para luz de busca, luzes de 
navegação, luz de âncora, ventilador, bomba de água, bombas de esgoto, 
bomba de drenagem, luz do compartimento do motor, luz de banheiro 

• Luzes de navegação (bombordo e estibordo) e luzes de fixação 
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Disposições Gerais

STBD PROFIL

PLAN DU PONT
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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


