635 Cabin

635 Cabin

Características técnicas
Comprimento: 6,22m
Boca: 2,40m
Pontal: 1,30m
Imersão aproximada: 0,46m
Peso sem motor: 950 Kg
Cap. Combustível: 220L
Lotação: 8 pessoas
Potência aconselhada: 100hp
Potência máxima: 200hp

635 Cabin
O Riamar 635 Cabin veio preencher uma
lacuna na gama de modelos da marca.
Para os entusiastas da pesca desportiva
costeira ou para que tem preferência
por um barco mais abrigado a navegar,
este modelo com a sua cabine guarda
patrão e cama no interior torna-se
perfeito.
É um barco com um fácil
acesso a toda a volta e com um
excelente
comportamento
tanto
offshore como inshore, bastante versátil
tanto para a sua saída de pesca, como
também para um passeio com a família
ou a pratica de desporto náuticos.

Construção da estrutura do casco em mono-bloco;
Duplo casco;
Reforços e convés fabricados com PVC em painel
sandwish;
Ferragens e varandins em aço inox 316 para uma
longa resistência aos elementos;
Convés walkaround;

Cabine guarda patrão com lava loiça e local para
aplicação fogão;
Auto escoante;
Local para aplicação de sanita;
Local para instalação de viveiros oxigenados;
Reforço para instalação de guincho de proa;
Motorização ou bi-motorização de 100 até 200hp.

A Riamar é uma marca criada há 50 anos por
Manuel Alves Barbosa, um visionário e pioneiro na
construção naval em fibra de vidro. Revolucionou a
náutica em Portugal e deixou sem dúvida alguma a
sua marca no mercado europeu.
Durante este meio século a marca destacou-se no
mercado de recreio, profissional e na competição,
os barcos Riamar marcaram uma imagem de
qualidade e durabilidade, continuando grande
parte deles a navegar, possuindo também um
palmarés de competição sem paralelo em Portugal.
Apresento-vos assim com este catálogo uma
imagem renovada na marca, com o lançamento de
novos modelos como este e um salto tecnológico
na construção, momento em que a gestão da
Riamar entra na 3ª Geração da família.

