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 C36 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 
 

 
DIMENSÕES PRINCIPAIS: 

 
COMPRIMENTO TOTAL 11,30m 

COMPRIMENTO DO CASCO 9,93m 

BOCA     3,45m 

CAP. PASSAGEIROS 12 

PASSAGEIROS PERNOITE   4 

PESO C/MOTOR 
 

6,5t 

MOTORIZAÇÃO   2 x VOLVO D4 260HP 

PROPULSÃO 
 

RABETAS DP 

TANQUE DE COMBUSTÍVEL   460l 

TANQUE DE ÁGUA 
  

288l 

VEL. MÁXIMA   34,5 nós 

 

    LAYOUT: 
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CONFIGURAÇÃO BÁSICA – ITENS DE SÉRIE 
 

 
· Suporte de âncora com roletes 
· Guincho de âncora elétrico com âncora e 

corrente 
· Trava de segurança da âncora 
· Acabamento em teca do guarda mancebo 
· Caixa de âncora com dreno para o mar 
· Cunhos em inox 316 
· Guarda mancebo 
· Pega mão acima dos vidros laterais 
· Duplo limpador de para-brisa 
 

 
· Vidros dianteiros e laterais 
· Hard top com abertura elétrica 
· Buzina 
· Luzes de navegação 
· Mastro de bandeira 
· Móveis com parte superior de vidro e 

acabamento com mix de madeiras 
· Luzes de cortesia 
· Porta objetos 
· Espaçoso sofá central 
· Chaise long 
· Mesa em teca 
· Tampa de acesso a casa de máquinas com 

acionamento elétrico 
· Luzes de inspeção na casa de máquinas  
· Capotaria e sofás com tecido proteção UV 
· Luzes do hard top em LED 
· Entrada da dinete com porta de correr em 

acrílico 
· 2 alto-falantes 

 

 
· Plataforma de popa em teca 
· Tampas de compartimento com amortecedores 

a gás 
· Escada de banho telescópica 
· Luzes de cortesia 
· Chuveiro de popa quente frio 

 

 

· Degraus com luz de cortesia e compartimentos 
· Mesa de madeira com regulagem de altura da 

base 
· Armários com painel elétrico 
· Rádio CD player com entrada USB 
· Vigias 
· Janelas panorâmicas 
· Revestimento nogueira piso cabine e dinete 
· Tomada 220V 
· Persianas em madeira 
· Ar condicionado 16.000BTU 
· Iluminação em LED 
· 2 alto- falantes 
· Bombas de porão elétricas com seletor manual 

ou automático 
 

 
· Console com painel tridimensional cor 

champagne e acabamento em couro 
· Agulha magnética 
· Volante em couro  com ajuste de altura 
· Porta-objetos 
· Rádio VHF 
· Banco do piloto com encosto reversível e 

corrimão lateral 
· Painel de teclas de comando elétrico 
· Manete eletrônico Volvo Penta 
· Flaps 
· Controle manual do sistema anti-incêndio 
· Tomada 12V 
· Instrumentação completa com tacômetro, 

manômetro de pressão e temperatura de óleo, 
manômetro de temperatura de água, 
voltímetro, alarme sonoro, indicador de 
combustível 

· Bombas de porão elétricas com seletor manual 
ou automático 

 

 
· Cooktop duas bocas elétrico 
· Geladeira 110 litros 
· Lixeira 
· Balcão inferior e armários superiores com 

acabamento laqueado 
· Tampo e cuba em inox 
· Microondas 
· Vigia 

CONVÉS 

COCKPIT 

PLATAFORMA DE POPA 

SALÃO 

CONSOLE 

COZINHA 
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· Piso revestimento na cor nogueira 
· Tomada 220V 
· Iluminação em LED 
· Persianas em madeira 

 

 
· Cama de casal 
· Cabeceira estilizada 
· Guarda-roupa 
· Luzes de leitura 
· Spots de iluminação 
· Tomada 220V 
· Vigias com abertura 
· Gaiuta 
· Acesso direto ao WC (pelo salão) 
· Persianas em madeira 

 

 
· WC marítimo 
· Box em acrílico 
· Piso de teca com difusor 
· Espelhos 
· Piso em madeira 
· Vigia lateral com abertura 
· Entrada dupla suíte\salão 
· Tomada 220V 
· Acessórios de banheiro 
· Spots de luz embutido 
· Persianas em madeira 
· Ducha higiênica 
 

 
· Cama de casal com porta-objeto embaixo 
· Cabeceira estilizada 
· Guarda-roupa 
· Revestimento nogueira no piso  
· Luzes de leitura 
· Spots de iluminação 
· Tomada 220V 
· Vigias 
· Persianas em madeira 
· Acesso direto ao WC do salão 

 

 
 

 
· Tanque de 560 litros 
· Pescador duplo 
· Equalizador de nível de tanque 
· Filtros separadores de água 
· Flaps 
· Sistema anti- incêndio manual 
· Bombas de porão com acionamento manual 
· e automático 
· Revestimento acústico na abertura e na 

antepara 
· Abertura tampa com pistão elétrico 
· Antepara estanque 

 

 
· Tanque de água doce com 288 litros 
· Boiler de 20 litros 
· Bomba manual de sucção 
· Bomba de água pressurizada 
· Sistema hidráulico “Whale” 
 

 
· Tanque de águas negras com 95 litros 
· Sistema de exaustor 
· Sistema de lavação do WC 
· Mangueiras sanitárias com revestimento 

antiodor 
 

 
· 4 baterias 100 Ah/12V para motores e serviço 
· 1 bateria 60Ah/12V para gerador 
· Sistema de energia de terra 230V 
· Chaves de emergência de bateria 
· Gerador 7kW 

 

 

 

 

CABINE DE PROA 

WC 

CABINE DE POPA 

CASA DE MÁQUINAS 

SISTEMA HIDRÁULICO 

SISTEMA DE TRATAMENTO 

SISTEMA ELÉTRICO 

TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NESTE 
MEMORIAL DESCRITIVO SÃO APENAS INDICATIVAS, 
PODENDO SER ALTERADAS PELA SESSA MARINE EM 

QUALQUER TEMPO, SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 


