Atibaia-SP, 05 de agosto de 2019

PRESS RELEASE ESPECIAL DE LANÇAMENTO

No ano em que a FLEXBOAT completou 29 anos, o estaleiro paulista orgulhosamente apresenta o seu mais
novo lançamento: o FLEX-1100 Cabin.
Dando continuidade à nova linha de barcos PREMIUM da marca, o FLEX-1100 Cabin chega com design inovador e
características técnicas, estéticas e de luxo, revolucionárias para um barco da categoria, proporcionando o máximo
em desempenho, conforto e exclusividade para os amantes dos FLEXBOATs.
 Ele é o maior barco inflável fabricado em série, no Brasil.
 Ele é o primeiro barco inflável cabinado do Brasil.
 Ele tem o conforto de uma lancha cabinada com a segurança e praticidade de um barco inflável.
O FLEX-1100 tem 37 pés (11,28 metros) e é super sofisticado, ideal para quem quer passear de barco com
conforto, sem a necessidade de tripulação e sem ter que abastecer o tanque com milhares de litros de combustível
como ocorre com os iates. Este novo Flexboat poderá ser equipado com 2 motores de popa de 300HP à 450HP cada
motor, proporcionando excelente desempenho, oferecendo um máximo aproveitamento de espaço e um
acabamento esmerado.
Este novo barco inflável cabinado pode ser montado com Itens de conforto tais como: Gerador de energia,
Ar condicionado, Churrasqueira elétrica, Geladeira elétrica, TV e outros itens que fazem este Flexboat único. O
esmero no acabamento e a extensa lista de itens de comodidade impressionam, tais como: Tomadas USB em vários
pontos, Tomadas 110V e 12V em vários pontos, Painel eletrônico micro processado ligado através de cabo de rede,
Escada de popa com sensor para impedir a saída do barco com a escada na água, Luzes de cortesia em LED, dentre
outros itens.
A lista de itens de conforto e conveniência é tão extensa que você conhecerá todos apenas conhecendo-o
‘ao vivo’ durante o lançamento no São Paulo Boat Show 2019 no São Paulo Expo no próximo dia 19/09/2019.
O FLEX-1100 é equipado com poltrona de pilotagem alemã com sistema anti-shock que permite amortecer o
impacto nas ondas proporcionando conforto ao piloto. Na proa, duas poltronas articuladas comandadas por sistema
elétrico, transformam-se em espreguiçadeiras dando requinte ao ato de tomar sol. O Cockpit de pilotagem e sua
console de teto com design inovador transformam esta embarcação em uma verdadeira nave.
O FLEX-1100 Cabin faz parte da NOVA LINHA PREMIUM que a FLEXBOAT está disponibilizando ao mercado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO NOVO FLEX-1100 Cabin
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Comprimento total da embarcação: 11,28m (37 Pés)
Comprimento dos flutuadores (tubo): 10,94m
Comprimento da linha d água: 9,38m
Largura interna máxima, (Boca Interna): 2,52m
Largura total externa (Boca máxima): 3,80m
Diâmetro dos flutuadores (tipo cônico): na proa, 0,42m e na popa 0,62m.
Quantidade de câmaras de ar independentes: 10
Peso total estimado com parelha de motor de popa 300HP, abastecido de água e combustível: 6.700Kg;
Motorização mínima: Parelha de motores de popa, com 300HP cada.
Motorização máxima: TRIO de motores de popa com 400HP cada.
Gerador náutico 5 KVA (Opcional)
Capacidade do tanque de combustível: 800 litros
Capacidade do tanque de água doce: 180 litros
Capacidade do tanque de águas negras (KIT Ecológico opcional): 38 litros
Ângulo de inclinação do espelho de popa: 14°
Ângulo do "V" do casco na popa: 18°
Quantidade de pessoas diurno (recomendado): 15 sendo (1+14)
Capacidade total de carga: 3.800kg
Anilhos para ser rebocado e rebocar: 1 na proa e 2 no espelho de popa.
Anilhos especiais para içamento: 4, sendo 2 nas laterais da proa e 2 embutidos na plataforma de popa.
Cor do flutuador: branca, prata, cinza, amarela, vermelha e laranja.
Cor de decoração: azul marinho, verde caribe ou outras a escolher.
Cor do casco em fibra de vidro: branca (para outras cores será cobrada uma taxa adicional de
personalização)
Cor do Convés: Branca (para outras cores será cobrada uma taxa adicional de personalização)
Revestimento em madeira TECA no convés (Opcional)
Cor das peças em aço inox: natural polido (para outras cores será cobrada uma taxa adicional de
personalização)
Garantia para utilização como lazer: 2 anos

ITENS DE SÉRIE DO NOVO FLEX-1100 Cabin
• Casco em fibra de vidro super reforçado com “V” profundo;
• Flutuador tipo cônico, fabricado com Hypalon Orca© 1670 Decitex, com 42cm de diâmetro na proa e 62cm
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de diâmetro na popa;
10 Câmaras de ar independentes no flutuador com válvulas de ar italianas, com adaptador;
Cones de popa do flutuador iluminados com luzes LED;
4 anilhos para içamento embutidos;
3 anilhos em “U” para reboque;
Antiderrapante no convés e plataforma de popa;
Paiol de âncora com grande capacidade (292 litros);
Kit de âncora elétrica com corrente calibrada como item básico.
4 cunhos de amarração de embutir como item básico;
Bocais de abastecimento com sistema de segurança (dreno) para o caso de transbordamento acidental
durante o procedimento;
Caixa porta objetos na proa com 198 litros de capacidade;

• Almofadas confeccionadas em Hinterschaum, sistema exclusivo da Flexboat que utiliza espuma injetada sem
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costura e à prova d’água;
Apoio de braço almofadado com alças ergonômicas;
Kit de água doce com chuveirinho na popa;
Drenagem rápida do tanque de água doce;
Espaço Gourmet na praça de popa com caixa térmica tipo Cooler, pia, gaveteiro e churrasqueira elétrica
embutida;
Assentos para 5 pessoas na praça de popa, 2 no sofá de proa, 2 nas poltronas articuladas e mais 6 internas
na cabine, totalizando 15 pessoas (1+14);
Respiro auxiliar no tanque de combustível para um rápido abastecimento;
Manete do motor tipo “TOP duplo”;
Escada telescópica de 4 degraus embutida na plataforma de popa;
Bagageiro de popa lateral com 175 litros de capacidade;
Painel eletrônico micro processado com 24 botões identificados por ícones universais, 100% à prova d’água,
com iluminação LED, fusíveis, relés e módulo de potência ligado através de cabo de rede.
5 Tomadas USB sendo: 1 no banheiro, 1 no comando, 2 nos nichos laterais da cabine e 1 no espaço gourmet;
2 isqueiros elétricos sendo 1 na praça de popa e 1 no interior da cabine;
2 Compartimentos tipo Lixeira, sendo 1 no interior da cabine e 1 na praça de popa;
Porta objetos com iluminação em LED no interior da cabine;
Sensor na escada de popa para alertar o piloto na saída do barco, caso a escada esteja na água.
Par de remos;
Kit de reparos;
Bomba de inflar italiana de 6,5 litros, tipo fole com manômetro.

Venha conhecer o FLEX-1100 Cabin no São Paulo Boat Show de 19 a 24 de setembro de 2019 no pavilhão de
exposições do São Paulo Expo.
Saiba mais sobre o evento em nosso site www.flexboat.com.br e nas redes sociais:

