
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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Sobre o Smart Own



Barcos de 
Passageiros



Viagens de negócios 
de classe com vistas 
deslumbrantes

30/50/56 PASSAGEIROS + 3 TRIPULANTES
28/32 NÓS VELOCIDADE MÁXIMA
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Viagens de negócios 
de classe com vistas 
deslumbrantes Com o seu convés de vidro panorâmico e suas habitações de conforto 

inigualáveis, o novo Waveshuttle 56 define a classe de viagem de negócios 
na água. Este barco vem em versão Bus para a capacidade máxima de 
passageiros ou versão Lounge para convidados VIP e entretenimento 
corporativo.
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COMPRIMENTO TOTAL: 59’ 05’’ (18,126 m)

COMPRIMENTO DO 
CONVÉS: 57’ 05’’ (17,516 m)

BOCA: 16’ (4,88 m)

CALADO: 3’ 07’’ (1,09 m)
DESLOCAMENTO :30 
TONELADAS (APROX.) Environ 30 tonnes

TANQUE DE COMBUSTÍVEL 
:951 GALÕES AMERICANOS 
(3.600 LITROS)

3 600 l (951 gal US)

TANQUEDE ÁGUA POTÁVEL: 211,3 galões americanos (800 litros)

TANQUE DE DEJETOS: 105,6 galões americanos (400 litros)

TANQUE DE ÁGUA 
CINZENTA: 105,6 galões americanos (400 litros)

NÚMERO DE PASSAGEIROS: 56 (Versão Ônibus sem banheiro)

 50 (Versão Ônibus com banheiro)

 30 (Versão Lounge)

NÚMERO DE TRIPULANTES: 3

NÚMERO DE BANHEIROS: 2 (Versão Ônibus) ou 1 (Versão Lounge)

ESPAÇO PARA BAGAGENS: Convés inferior dedicado para bagagens

MOTORES (PADRÃO): CATERPILLAR DUPLO C12 2x715 HP (28 nós)

MOTORES (OPCIONAL): DUPLO MTU 8V 2000 M72 2x965 HP (32 nós)
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 A O casco e o convés são feitos de um molde em uma peça de GRP, 
fabricado a partir da combinação de tapete de fibras cortadas, tecido 
de costura bidirecional e núcleo laminado a mão sob temperaturas 
controladas com resina de poliéster isoftálico.

 A O casco e o convés exterior têm um revestimento de gel de acabamento 
espelhado.

 A O casco é endurecido com compensado marinho laminado e selado no 
fundo do casco.

 A No convés a balsa é substituída por compensado de madeira para 
suportar as ferragens do convés.

 A Todos os materiais utilizados na construção são de qualidade marinha 
aprovada.

 A Cor padrão do casco: branco

Construção
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Equipamento 
Padrão

• Assentos de passageiros de liga de 
alumínio superior (modelo HBI - ST-103)

• (Versão Ônibus)

• Sofás laterais de couro e mesas de 
centro (estilo Lounge)

• Sistema de ar condicionado de água 
refrigerada com capacidade de 100.000 
BTUs

• gerador marinho a diesel de 20kW, 
220Vac, 50Hz

• Sistema Home theater com TV LED / 
DVD

• Auto falantes na cabine de piloto (Bose)

• Espaço amplo para bagagens em 
compartimento à prova d’água e piso 
antiderrapante no convés inferior

• Sistema de direção hidráulica com 
alimentação elétrica

• sistema elétrico de 24Vdc e 220Vac

• Conexão de tomada monofásica 220Vac, 
50Hz

• Aparadores com indicadores

• Rádio VHF

• Descargas de sanitário elétricas 
silenciosas

• Luz de busca

• Sistema de navegação

• Banheiro

• Corrimão de aço inoxidável

• Porta estilo Saloon de aço inoxidável

• Sistema de extintor de incêndio fixo na 
casa de máquinas

• Plataforma de popa de comprimento 
total com instalações de 
armazenamento de suprimentos

• Âncora de 35kg com corrente de 50m 
comprimento e 10mm de diâmetro

• Guincho de âncora elétrico com 
controles da cabine e convés

• 6 x grampos de amarração, dois 
dianteiros, dois na cabine de popa e dois 
na meia nau

• Limpador de pára-brisas com sistema de 
água

• Janelas laterais panorâmicas 
escurecidas

• Coletes salva-vidas Nos 66 (Versão 
ônibus) ou Nos 40 (versão Lounge)

• Hélice de proa de 10 hp, 24Vdc

• Hélice de popa de 10 hp, 24Vdc

• Iluminação arquitetônica

• Revestimento de carpete
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Equipamento 
Opcional
• Piloto automático

• Dessalinizador de 140L/h, 220-
240V, 50Hz

• Bote salva-vidas Nos 4 (Versão 
ônibus) ou Nos 2 (versão 
Lounge)

• Piso de teca na plataforma de 
mergulho e cabine de bordo

• Máquina de fazer gelo

• Aquecedor elétrico de água com 
capacidade de 50L

• Chuveiro de popa de água 
quente e fria

• Cozinha (padrão na versão 
lounge)

• Geladeira (padrão na versão 
lounge)

• Forno microondas (padrão na 
versão lounge)

• Pia (padrão na versão lounge)

• Receptor de satélite para TV 
(Humax)

• Cabine de tripulação com duas 
camas

• Antivegetativo

• Mastro de bandeira
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Waveshuttle 56 Versão Ônibus com banheiros, compartimento de bagagem e cabine de tripulação

Arranjos gerais

LOWER DECK

MAIN DECK

EXTERIOR PROFILE

10
Waveshuttle 56

10
Waveshuttle 56



Waveshuttle 56 Versão Ônibus com banheiros, cozinha e compartimento de bagagem

Arranjos gerais

LOWER DECK

MAIN DECK

EXTERIOR PROFILE

11
Waveshuttle 56Waveshuttle 56

11



Waveshuttle 56 Versão Lounge

Arranjos gerais

LOWER DECK

MAIN DECK

INBOARD SECTION
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Waveshuttle 56 Versão Ônibus
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Construa o Waveshuttle 56 do seu Jeito!

Este barco pode ser redimensionado para uso comercial ou 
equipado com vários elementos luxuosos para satisfazer as 
ambições dos proprietários mais exigentes.As opções de layout do 
convés estão abertas à sua imaginação ou nós podemos ajudá-lo a 
escolher um.O Waveshuttle 56 pode ser equipado com diferentes 
motores internos.

Waveshuttle 56 Versão Lounge
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Entre em Contato!

Smart Own FZE
POBOX 38035, Dubai, UAE

Tel: +971 4 4438970 

Fax: +971 4 4438692

Email: info@smartown.ae

https://www.smartown.ae


