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Seu iate é uma extensão de você mesmo. Uma

afi rmação de seu estilo de vida. Ele precisa

proporcionar experiências inesquecíveis a você,

à sua família e a seus amigos. Cada iate Princess

é projetado segundo nossa mentalidade

vanguardista e elaborado com atenção

meticulosa aos detalhes. Então, quer esteja

acelerando na água ou atracado em sua baía

favorita, você perceberá a diferença que nosso

design e detalhes fazem, por dentro e por fora.

Experience the exceptional.
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CONSTRUÍDO EM PLYMOUTH

A bordejar do alto do Canal da Mancha

encontra-se a cidade de Plymouth,

onde nos estabelecemos em 1965.

Presentemente, os estaleiros Princess

abrangem uma área superior a 10,2

hectares, uma área rica na tradição

marítima britânica. Na verdade, South

Yard, onde são construídos os nossos

iates Super Flybridge da Classe X, é um

antigo estaleiro naval que remonta ao

séc. XVII. Desde o início, o nosso

objetivo tem sido esculpir

meticulosamente os nossos iates a

pensar no prazer que os nossos

proprietários tiram deles. Esta

dedicação e cuidado com os

pormenores têm um impacto profundo

junto dos nossos artífices de Plymouth.

Mais de 3000 pessoas, sendo todas elas

especialistas na respetiva área,

concretizam com exigência esta visão

nos nossos estaleiros. Através de uma

cultura de inovação, os nossos iates não

só são dos mais avançados

tecnicamente a nível mundial, como

também são os de conceção mais

bonita.



A EXPERIÊNCIA DE

PERSONALIZAÇÃO

Cada iate na faixa da Classe Y é único.

Começamos com uma plataforma

inspiradora, combinando luxo e

desempenho, com foco em um

detalhamento meticuloso. A partir daí,

cabe então a você criar seu iate final

com uma variedade de opções de

layout e uma requintada seleção de

interiores projetados, contando com a

orientação especializada do Estúdio de

Design da Princess. É esta viagem que

faz com que a Classe Y seja tão

sedutora. Um iate refinado com design

engenhoso, e uma experiência

emocionante e personalizada por você.
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Y CLASS

Descubra um mundo de embarcações a motor

genialmente fabricadas para captarem a sua

imaginação. Envolventes meticulosamente

detalhadas, com acabamentos nos melhores

materiais, banhadas em espaço e luz, criam um

diálogo irresistível em todas as áreas da

embarcação. Uma experiência sofisticada com a

capacidade de entusiasmar.
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O navio principal da nossa gama da

Classe Y – o novíssimo Y95, foi

construído com ênfase no desempenho

e um estilo inspirado. Com a mais

recente forma de casco e uma eficiente

proa que corta as ondas, oferecerá um

comportamento de navegação líder na

sua classe, atingindo velocidades até 24

nós. Com uma garagem espaçosa e

plataforma de banhos transformável e a

opção de um conceito de “clube de

praia”, garantimos o máximo de

diversão no tempo passado na água. O

estilo exterior avançado inclui as mais

longas e mais abrangentes janelas de

casco alguma vez instaladas num iate

Princess, enquanto as espaçosas áreas

de estar interiores e exteriores são

comparáveis às de embarcações de

maiores dimensões.





Aguardam-no opções de disposição

configuráveis em toda a embarcação e

uma nova comunicação de design

interior, com o aconselhamento do seu

próprio Consultor de Design Princess

para ajudá-lo a estabelecer a sua ideia.

Com um volume interior comparável ao

de iates de maiores dimensões, o

convés principal inclui um camarote do

proprietário a toda a largura da

embarcação com escotilhas de gaiúta e

está complementado por mais quatro

cabinas para convidados, com casa de

banho privativa e bem equipadas. A

acomodação ampla para a tripulação

inclui uma cabina para o comandante

com casa de banho privativa e cama

dupla.







EXPERIMENTE O Y95

https://vimeo.com/390954135
https://vimeo.com/390954135
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ESPECIFICAÇÃO
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Y95 Disposição do Flybridge

Y95 Disposição do convés principal

Y95 Disposição do convés inferior

DIMENSÕES PRINCIPAIS

Comprimento total

(incl. púlpito)

95 pés 6 pol

(29,1m)

Comprimento total

(excl. púlpito)

93 pés 9 pol

(28,58m)

Boca
22 pés 3 pol

(6,77m)

Calado 6ft 6 pol (1,97m)

Deslocamento
111.762kg

(246.393lbs)*

Capacidade de

combustível

3.040 gal / 3.650

US gal / 13.818l

Capacidade de água

(incl. aquecedor)

410 gal/492 US

gal/1.865l

MOTORES

MAN V12 2000 Duplo

(2 x 2.000mhp)

Velocidade:

22-24 nó†



ACESSÓRIOS DO CONVÉS

Plataforma do espelho de popa, degraus de

popa, convés da cabine de pilotagem, escada

para o flybridge, conveses laterais, degraus para

o convés da proa, convés do flybridge e áreas

de passagem do convés da proa em teca de 6

mm

Guinchos de âncora hidráulicos reversíveis com

controles de ponte (Lewmar V8)

Bolsos de âncora com lançamento e

recuperação de âncora

Sistema de âncora dupla incorporando duas

ancoretas galvanizadas de 125 kg com 100 m de

corrente galvanizada de 14 mm

Travas de corrente do convés (2)

Postes de amarração de proa (4)

Postes de amarração de popa (6)

Postes de amarração a meia nau (1 por cada

lado)

Guinchos de amarração de popa elétricos

duplos (Lewmar C6)

Acesso da escotilha do convés à corrente,

guindolas e armário para armazenamento de

defensas (travamento, com escada de acesso)

Lavagem de convés/âncora com água doce

(com saídas de proa e popa) (armário de

lavagem de proa, lado de estibordo sob os

degraus do espelho de popa) (encaixe terminal

de liberação rápida)

Fairleads de proa e popa de aço inoxidável

Guarda-mancebos de aço inoxidável

Corrimãos do flybridge de aço inoxidável

Faixa de fricção de PVC com inserção de aço

inoxidável

Iluminação de LED do nível de convés

Conjunto completo de luzes de navegação

IMCO

Farol de condução

Holofote de feixe duplo com controles remotos

(localizado na capota rígida/arco do radar)

Megafone (localizado no mastro)

Luzes de ancoragem de popa (na parte inferior

do toldo/flybridge suspenso)

Buzinas elétricas duplas (localizadas no mastro)

Funis de combustível e água (combustível:

convés principal, bombordo e estibordo, água:

CABINE DE PILOTAGEM E PLATAFORMA PARA

BANHO

estibordo)

Auto-drenante

Assento estofado em forma de U com

armazenamento embaixo (sem travamento)

Mesa de jantar de teca com seção central

removível combinada com 2 cadeiras de jantar

Iluminação de LED no teto e no nível do convés

Corrimãos de aço inoxidável

Controles da estação de ancoragem de popa a

estibordo, incluindo controles do propulsor e

controle de parada de emergência do motor

Rexroth como padrão

Passarela telescópica de 5,47 m com controle

remoto com corrimãos retráteis

Porta com dobradiças à prova d'água (duplo D)

que dá acesso do espelho de popa para a

garagem/área opcional do clube de praia

Escotilha de escape da sala de máquinas para a

cabine de pilotagem

Garagem (para receber jetskis de até 3,05 m)

ESPECIFICAÇÃO COMPLETA



com porta eletro-hidráulica e sistema de

lançamento manual para jetski com

armazenamento adicional para SEABOBs (2

máx., rack montado com divisórias a estibordo)

Armário de armazenamento de corda (sem

travamento)

Armário de estibordo contendo válvulas de

combustível remotas, bomba de esgoto manual

com caixa de válvulas e controles manuais para

extintores de incêndio automáticos

Escada integral para o flybridge com degraus

de teca

Portas do espelho de popa com vidros duplos

que conduzem à plataforma para banho

Plataforma para banho com transformador

eletro-hidráulico em teca (1.000 kg SWL)

Escada de banho retrátil (manual) na lateral da

plataforma para banho

Chuveiro quente e frio do espelho de popa

Tomada trifásica de cais (380v-415v/42kVa @

50Hz) com cabo mestre Glendinning (15m/50

pés) e uma tomada monofásica de cais

(220-240v / 15kVa a 50Hz). As duas tomadas

de cais com transformadores de isolamento.

(US Spec monofásico 2 x 100A @ 60Hz)

Cobertura de mesa da cabine de pilotagem,

LEME

cobertura de assento em forma de U e

cobertura para cadeiras de jantar

Unidade de bar opcional com pia

Acesso com chave de convés de bombordo e

escada para acomodação da tripulação

Casa do leme fechada com assento do leme

estreito estofado em couro com apoios de

braço.

Assento do carona em forma de L para

bombordo com mesa

Porta deslizante da escada para o flybridge

Console de instrumentos com tela em LED que

incorpora instrumentos do motor, CCTV

vinculado a telas Böning, medidores de

combustível, alarmes e indicador de posição do

leme

Instrumento e controles de posição do leme de

estação dupla:

- direção eletro-hidráulica assistida (SeaStar)

- volante

- bússola magnética de alta velocidade

- controles eletrônicos do motor

- controle do propulsor de proa

- controle remoto de guincho da âncora

hidráulica

- radar colorido (com scanner) e GPS/plotter

cartográfico (dois monitores de 19")

- piloto automático

- registro de velocidade e distância

- ecobatímetro com alarme

- VHF com DSC R/T com interfone

- holofote duplo com controle remoto

- botão da buzina (para operar as buzinas

elétricas duplas)

- controles da bomba de esgoto com alarmes

sonoros e visuais

- sistema de aviso do extintor de incêndio da

sala de máquinas

Buzina de nevoeiro automática com megafone

Armazenamento de mapas

Porta-bebidas

Tela de vidro temperado (claro para visão

noturna) com sistema de desembaçamento do

pára-brisa

Limpadores de para-brisa com lavagem de

água doce

Tampas externas de malha preta para pára-

brisas

Painel de controle elétrico de 24v e 240v

Interruptores de controle do farol de condução,



FLYBRIDGE E CONVÉS DE PROA

do leme e da luz de navegação

Pontos de carregamento USB (2)

LED regulável no teto, iluminação oculta (24v) e

iluminação noturna com seleção de cena

Piso de madeira (tábuas com ranhura em V)

Console de instrumentos com duas estações de

controle e tela em LED que incorpora

instrumentos do motor, medidores de

combustível, alarmes e indicador de posição do

leme

GPS e plotter cartográfico (tela de 19”)

Dois assentos de leme e navegador com ajuste

dianteiro e traseiro

Área do convés de proa com assentos em

forma de U e armário de armazenamento

Painéis de vidro no convés de proa para

permitir que a luz passe para a cabine do

proprietário do convés principal abaixo

Área para banhos de sol do convés de proa

com dois protetores de sol e apoios de cabeça

ajustáveis integrados e armário individual

Porta pantográfica de bombordo que dá acesso

ao convés diretamente do convés de proa ao

flybridge

Área do convés de popa do Flybridge com

móveis independentes

Mesa de jantar com cadeiras para acomodar 10

pessoas

Área de estar em forma de L virada para a proa

com porta-copos

Sistema de som Naim Uniti Atom com alto-

falantes à prova d'água (4)

Escotilha de visão clara para a cabine de

pilotagem da popa

Escada de acesso para a cabine de pilotagem

da popa

Corrimãos de aço inoxidável com balaustrada

de vidro para o convés de popa do flybridge

Unidade de bar com churrasqueira dupla, pia,

geladeira com gavetas, lixeira e armazenamento

Unidade para servir de estibordo com

armazenamento

Sistema de implantação de balsa salva-vidas

integrado às braçolas de bombordo e estibordo

Iluminação de LED no teto e no nível do convés

Arco de radar GRP

Mastro do radar

Duas antenas de chicote para VHF R/T e rádio

Capas para móveis externos, quando adequado

Guindaste opcional (1.000 kg SWL) oculto na

SALÃO

ÁREA DE JANTAR

braçola de estibordo

Capota rígida GRP opcional

Sofá grande virado para bombordo com

armazenamento abaixo

Sofá virado para estibordo com

armazenamento abaixo

Mesa de centro

TV UHD 4K de LED de 65” que sobe e desce.

Sistema Naim Uniti Star com alto-falantes Focal

100 ICW6 (4) e subwoofer Focal Cub Evo

Janelas panorâmicas de vidro temperado

escurecido a bombordo e a estibordo

Portas triplas da cabine em aço inoxidável

Acesso ao saguão do convés principal

LED regulável no teto e iluminação oculta (24v)

com seleção de cena

Tomadas 220/240v (4)

Pontos de carregamento USB (4)

Persianas elétricas para janelas fora de borda

Cortinas manuais em trilha para as portas do

pátio de popa

Carpete



COZINHA

Mesa de jantar com cadeiras de jantar (10)

Unidade para servir com refrigerador de

bebidas integrado, armazenamento de garrafas

e máquina de gelo

Persianas elétricas para janelas

Carpete

Portas envidraçadas de altura total e estibordo

no caminho da unidade para servir/bar e área

de jantar de estibordo

Cozinha fechada

Bancadas da unidade da cozinha em granito ou

quartzo

Fogão de indução de 5 bocas

Forno convencional de 900mm de largura

Combinação de forno de convecção/micro-

ondas com grelha

Duas unidades de refrigeração de altura total

com gavetas de congelamento

Máquina de gelo (nos congeladores)

Pias duplas de aço inoxidável com torneira com

misturador

Máquina de lavar louça de 12 lugares

Lixeira

Armários e gavetas de armazenamento de nível

SAGUÃO DO CONVÉS PRINCIPAL

alto e baixo

Exaustor

Armazenamento de talheres e louças

Espaço para refrigerador para vinho opcional

Porta de acesso deslizante manual para o

salão/área de jantar do convés

Porta de acesso articulada à prova d'água para

o convés de bombordo

Tomadas de 220/240v (4)

LED regulável no teto e iluminação oculta (24v)

com seleção de cena

Persianas elétricas para janelas

Piso de madeira (tábuas com ranhura em V)

Divisória entre a cozinha e o camarote do

proprietário para incluir camadas de isolamento

Escada de acesso para a cabine do piloto

Escada de acesso para as acomodações

inferiores

Armários de armazenamento, incluindo espaço

para cadeiras de jantar adicionais quando a

mesa não está estendida (sob as escadas,

toalete da popa)

Porta de acesso com dobradiças pantográficas

à prova d'água para o convés de estibordo

TOALETE

ACOMODAÇÃO

CAMAROTE DO PROPRIETÁRIO DO CONVÉS

PRINCIPAL

Tomada 220/240v (1)

Iluminação oculta no teto de LED regulável

(24v) com seleção de cena

Persiana elétrica para janela

Piso de madeira (tábuas com ranhura em V)

Banheiro elétrico de água doce

Lavatório e bancada em superfície sólida

termoformada

Armário de armazenamento

Janelas panorâmicas de vidro temperado

escurecido

Venezianas de tensão manual

Piso de mármore/granito/quartzo

Todas as cabines e banheiros possuem vigias de

abertura e ar-condicionado

Todas as cabines possuem pontos de energia

220/240v

Todas as suítes possuem pontos de barbear de

240 V



BANHEIRO PRIVATIVO

Cama de casal grande com mesas de cabeceira

e gavetas abaixo

Closet com espelho de corpo inteiro, cabides,

prateleira e gaveta para armazenamento

Guarda-roupas

Cofre embutido

Penteadeira para bombordo com espelho

integrado, cadeira, gavetas e armários

Área de estar para estibordo com sofá e

armazenamento abaixo e mesa de centro

TV 4K UHD de LED de 65”

Sistema de som Naim Uniti Atom com alto-

falantes (2) e subwoofer

Janelas panorâmicas incluindo vigias de

abertura

Persianas romanas elétricas e persianas

manuais transparentes nas janelas do casco

LED regulável no teto e iluminação oculta (24v)

com seleção de cena

Luzes individuais de cabine

Tomadas 220/240v (4)

Pontos de carregamento USB (4)

Carpete

Lavatórios duplos e bancada em superfície

CAMAROTE DE POPA

sólida termoformada

Espelho

Armários de armazenamento

Compartimento separado com privada

Compartimento de chuveiro com bomba

automática

Exaustor

Janela com vigia de abertura

Veneziana de tensão manual

LED no teto e luz oculta (24V)

Acessórios de banheiro

Mármore/granito/quartzo para o piso e

divisórias especificadas

Cama de casal grande com mesas de cabeceira

e gavetas abaixo

Closet com espelho de corpo inteiro, cabides,

prateleira e gaveta para armazenamento

Cofre embutido

Penteadeira para estibordo com espelho

integrado, cadeira, gavetas e armários

Área de estar para bombordo com sofá e

armazenamento abaixo e mesa de centro

TV 4K UHD de LED de 55”

Sistema de som Naim Uniti Atom com alto-

BANHEIRO PRIVATIVO

falantes (2) e subwoofer

Janelas panorâmicas incluindo vigias de

abertura

Persianas romanas elétricas nas janelas do

casco, com cortina de rolo transparente manual

LED regulável no teto e iluminação oculta de

24v com seleção de cena

Luzes individuais de cabine

Tomadas 220/240v (4)

Pontos de carregamento USB (4)

Carpete

Lavatórios duplos e bancada em superfície

sólida termoformada

Espelho

Armários de armazenamento

Compartimento separado com privada e opção

de bidê

Compartimento de chuveiro com bomba

automática

Exaustor

Janela com vigia de abertura

Veneziana de tensão manual

LED no teto e luz oculta (24v)

Acessórios de banheiro



CAMAROTE DE PROA

BANHEIRO PRIVATIVO

Mármore/granito/quartzo para o piso e

divisórias especificadas

Cama de casal grande com gavetas abaixo

Closet com prateleiras

Penteadeira com cadeira

Espelho

Armários de armazenamento

TV UHD de LED de 43”

Sistema de som Naim Uniti Atom com alto-

falantes Focal 100 ICW6 montados no teto (2)

Janelas com vigias de abertura

Persianas romanas elétricas nas janelas do

casco

LED regulável no teto e iluminação oculta (24v)

com seleção de cena

Luzes individuais de cabine

Tomadas 220/240v (2)

Pontos de carregamento USB (2)

Carpete

Lavatório e bancada em superfície sólida

CABINE DE HÓSPEDES A ESTIBORDO

termoformada

Espelho

Armários de armazenamento

Compartimento de chuveiro com bomba

automática

Exaustor

Janela com vigia de abertura

Veneziana de tensão manual

LED no teto e luz oculta (24v)

Acessórios de banheiro

Piso de mármore/granito/quartzo

Duas camas de solteiro com gavetas abaixo

(com opção de conversão para cama de casal)

Cabeceira

Guarda-roupa com prateleiras

Espelho

Armários de armazenamento

Janela com vigias de abertura

Persiana romana elétrica nas janelas do casco

LED regulável no teto e iluminação oculta (24v)

com seleção de cena

Luzes individuais de cabine

Beliche Pullman opcional

Tomadas 220/240v (1)

BANHEIRO PRIVATIVO

CABINE DE HÓSPEDES A BOMBORDO

Ponto de carregamento USB (2)

Carpete

Lavatório e bancada em superfície sólida

termoformada

Espelho

Armários de armazenamento

Compartimento de chuveiro com bomba

automática

Exaustor

Janela com vigia de abertura

Veneziana de tensão manual

LED no teto e luz oculta (24v)

Acessórios de banheiro

Piso de mármore/granito/quartzo

Duas camas de solteiro com gavetas abaixo

(com opção de conversão para cama de casal)

Cabeceira

Guarda-roupa com prateleiras

Espelho

Armários de armazenamento

Janela com vigias de abertura

Persiana romana elétrica nas janelas do casco



BANHEIRO PRIVATIVO

SAGUÃO DA ACOMODAÇÃO INFERIOR

Escotilha de convés

LED regulável no teto e iluminação oculta de

24v com seleção de cena

Luzes individuais de cabine

Beliche Pullman opcional

Tomadas 220/240v (1)

Pontos de carregamento USB (2)

Carpete

Lavatório e bancada em superfície sólida

termoformada

Espelho

Armários de armazenamento

Compartimento de chuveiro com bomba

automática

Exaustor

Janela com vigia de abertura

Veneziana de tensão manual

LED no teto e luz oculta (24v)

Acessórios de banheiro

Piso de mármore/granito/quartzo

Armário de roupas de cama abaixo da escada

ALOJAMENTOS DA TRIPULAÇÃO

CABINE DO CAPITÃO

do acesso à cabine

Espaço para lavadora/secadora opcional abaixo

das escadas do acesso à cabine

LED regulável no teto e iluminação oculta (24v)

com seleção de cena

Carpete

A configuração padrão do espelho de popa é

uma garagem de popa com cabine dupla do

capitão e banheiro privativo, segunda cabine de

beliche da tripulação, banheiro de popa,

refeitório da tripulação e área de jantar.

A configuração opcional do espelho de popa é

um clube de praia com cabine dupla do capitão

(com banheiro privativo), cabine com beliche

da tripulação, banheiro central e clube de praia/

dinete na popa.

Todos os móveis inferiores da tripulação são em

acabamento branco, com superfície sólida de

Carrara branco (acabamento brilhante) tampos

de lavatório de banheiro e piso de banheiro

Koko branco de superfície sólida (acabamento

acetinado) (piso antiderrapante)

CABINE DA TRIPULAÇÃO

BANHEIRO DA TRIPULAÇÃO

Beliche dupla com armazenamento embaixo

Guarda-roupa com prateleira

Espelho

Armários de armazenamento

Vigia de abertura e veneziana

Acesso de emergência da escotilha do convés à

cabine de pilotagem

Luz de LED no teto (24v)

Luz individual de cabine

Tomadas 220/240v (1)

Pontos de carregamento USB (2)

Carpete

Beliches de solteiro (2)

Guarda-roupa com prateleira

Espelho

Armários de armazenamento

Vigia de abertura e veneziana

Luz de LED no teto (24v)

Luz individual de cabine

Tomadas 220/240v (2)

Pontos de carregamento USB (2)

Carpete



BANHEIRO PRIVATIVO DO CAPITÃO

Lavatório com bancada em superfície sólida de

Carrara branca (acabamento brilhante)

Espelho

Armários de armazenamento

Compartimento de chuveiro com bomba

automática

Exaustor

Luz de LED no teto (24v)

Acessórios de banheiro

Piso de superfície sólida em Koko branco

(acabamento acetinado)

Lavatório com bancada em superfície sólida de

Carrara branca (acabamento brilhante)

Espelho

Armários de armazenamento

Compartimento de chuveiro com bomba

automática

Exaustor

Vigia com veneziana

Luz de LED no teto (24v)

Acessórios de banheiro

Piso de superfície sólida em Koko branco

(acabamento acetinado)

ÁREA DA TRIPULAÇÃO

SISTEMAS DE ENERGIA E CONDUÇÃO

Acesso do convés de bombordo (também

porta do espelho de popa com clube de praia

opcional)

Acesso à sala de máquinas

Espaço de armazenamento, armários e armários

individuais

Dinete com mesa

Refeitório da tripulação com micro-ondas com

grelha, pia, geladeira e lixeira

Balcão de superfície sólida em cristal de gelo

(acabamento acetinado)

Máquina de lavar e secadora separada

Luz de LED no teto (24v)

Piso antiderrapante

Entradas de ar de alto volume

Ventilador-exaustor da sala de máquinas com

retardo de tempo eletrônico

Silenciadores de exaustão do motor e

exaustores refrigerados a água

Bancos do motor integralmente moldado com

casco para resistência e absorção de vibração

Divisórias dianteiras e traseiras da sala de

máquinas integralmente ligadas, incluindo

camadas de espuma acústica

Motores montados de forma flexível

Extintor de incêndio automático com controle

remoto

Bombas de esgoto automáticas e manuais

Eixos propulsores produzidos pela Marinemet

Propulsores de 5 pás em níquel, alumínio e

bronze

Lemes balanceados de alta velocidade

Proteção catódica para a engrenagem de popa

Engrenagem de popa, motores, funis de tanque

de combustível, etc., todos eletricamente

ligados

Iluminação da sala de máquinas

Acesso à sala de máquinas do convés de

bombordo através da área da tripulação e do

convés da cabine de pilotagem

Sistema de direção eletro-hidráulica assistida

Controles eletrônicos do motor e da mudança

de marcha

Propulsor de proa com controles de estação

dupla (Sleipner 550kgf)

Ponto de abastecimento de água doce na sala

de máquinas

Selos autocompensadores sem gotejamento

para eixo



SISTEMAS ELÉTRICOS

24 volts:

4 baterias de carga pesada para partida do

motor

6 x baterias auxiliares de carga pesada

Instalação de conexão de bateria com controle

remoto na posição do leme

Ambos os bancos de bateria são carregados

por meio de um relé sensível à tensão que faz

paralelo a ambos os bancos de bateria quando

uma fonte de carregamento está presente

1 carregador de 100 A, 1 carregador/inversor de

100 A-3500 W e 1 carregador de 25 A (para a

bateria do gerador).

Interruptores de controle remoto do isolador da

bateria na posição do painel do interruptor

principal

Disjuntores em todos os circuitos

Conversores de 24v para 12v para determinados

circuitos de navegação e rádio

Sistema de isolamento galvânico

Sistema de CCTV com câmera na cabine de

pilotagem de popa e câmeras fixas na sala de

máquinas (2) conectadas ao sistema Böning

220/240 volts:

Especificação europeia: 2 geradores a diesel

Onan de 40kW @ 50Hz em protetores

acústicos próprios, resfriados a água e com

sistemas de exaustão especialmente silenciados

e com operação remota do painel de controle

principal

Especificação dos EUA: 2 geradores a diesel

Onan de 40kW @ 60Hz em protetores

acústicos próprios, resfriados a água e com

sistemas de exaustão especialmente silenciados

e com operação remota do painel de controle

principal

Tomada trifásica de cais (380v-415v/42kVa @

50Hz) com cabo mestre Glendinning (15m/50

pés) e uma tomada monofásica de cais

(220-240v / 15kVa a 50Hz). As duas tomadas

de cais com transformadores de isolamento.

(US Spec monofásico 2 x 100A @ 60Hz)

Mudança de energia de terra/gerador sobre o

controle operado a partir do painel de controle

principal

Sistema de verificação de polaridade

Proteção de fuga à terra, disjuntores em todos

os circuitos

Pontos de energia (240v) em todas as cabines

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

e áreas de estar, posição do leme e cozinha

Pontos de barbear 240v em banheiros

Termóstato de 3kW para água doce (2)

Tanque de combustível principal com sistema

de transferência de polimento de combustível

para o tanque diário dando um total de 3.040

gal/3.650 US gal/13.818l de capacidade de

combustível (tanque de combustível de proa

4.866l e tanque principal de combustível 8.008l

mais tanque de combustível diário 944l)

Funis de combustível para bombordo e

estibordo

Filtros de combustível duplex de alta

capacidade/coletores de água com válvulas de

comutação integradas e sensores de água

conectados a alarmes na posição do leme

Controles remotos de isolamento de

combustível no armário da cabina de pilotagem

para motores e geradores principais

Medidores de combustível na posição do leme



SISTEMA DE AR CONDICIONADO

SISTEMA DE ÁGUA

Ciclo reverso de ar condicionado/aquecimento

Capacidade do ventilador de 300.000 BTU com

capacidade do resfriador de 216.000 BTU

Adequado para temperaturas de até 40°C

(tropical)

instalação de desembaciamento do pára-brisa

Tomadas em todas as áreas

Tanques de água com capacidade de 1.865l

mais 205l de aquecedor de água quente

Bomba de água automática com filtro

Medidor de nível de água

Funil do convés

Disjuntor da bomba no painel do interruptor

principal

Sistema elétrico de banheiro de água doce

ligado ao tanque de retenção de 720l, medidor

de conteúdo e descarga elétrica de baixo ruído

ao mar, com sistema de reserva de maceração,

bem como sistema de descarga nas docas

Água cinzenta para retirar água residual de

pias/chuveiros, máquina(s) de lavar e lava-

louças

BOMBAS DE ESGOTO

EXTINTORES/SISTEMAS DE CONTROLE DE

INCÊNDIO

Bombas de esgoto elétricas de controle

automático/manual na sala de máquinas, área

do leme, acomodação de proa, área da

tripulação e armário da corrente

Sistema de esgoto manual de alta capacidade

com pontos de sucção nas mesmas áreas

As bombas de esgoto elétricas têm controles e

luzes de advertência com alarme sonoro na

posição do leme

Sistema automático de extintor de incêndio na

sala de máquinas (com acionamento manual) e

sistema de alerta na posição do leme,

proporcionando desligamento automático de

motores, geradores e ventiladores

Sistema de corte de ar da sala de máquinas

operado manualmente

Extintores de incêndio operados manualmente

em todas as cabines de hóspedes, cozinha,

alojamentos da tripulação e flybridge

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

Mastro porta-bandeira

Defensas (8)

Espias de amarração (4)

Kit de primeiros socorros

Conjunto de toalhas (10 grandes, 10 de mãos)

Colchas acolchoadas fornecidas para todas as

cabines (exceto cabines da tripulação)

Conjunto completo de copos de cristal Lucrezia

(12 conjuntos com copo, copo alto e taças de

vinho)

Conjunto de louças Sous Le Soleil (10 conjuntos

com prato, prato de bolo, prato de sobremesa,

tigela, xícara e pires)

Conjunto de talheres de aço inoxidável (10

conjuntos com 7 peças de talheres David Mellor

“Paris”)

Kit de ferramentas

Croque

Manual do proprietário e manual do motor

Porta-documentos do navio

Tampas de malha preta para pára-brisas

Dynamat aplicado nos seguintes locais

Divisórias da sala de máquinas de popa da

tripulação

Convés da tripulação



ACABAMENTOS

Área do convés principal do proprietário de

proa/convés da área de jantar

Decks de teca em todas as áreas externas do

convés (incluindo flybridge)

Piso de madeira (tábua com ranhura em V) para

cozinha e casa do leme como padrão (casa do

leme em carvalho Newport como padrão)

Móveis nas opções de Carvalho Alba, Carvalho

Rovere com acabamento lacado acetinado

como padrão. Carvalho de prata ou Nogueira

com acabamentos acetinados ou laca brilhante

disponíveis como uma opção

Pisos de mármore, quartzo ou granito em todas

as suítes de banheiro nas acomodações dos

hóspedes (incluindo toalete)

Lavatórios de superfície sólida termoformados

e bancadas em todas as suítes e toalete

Bancada da cozinha em granito ou quartzo

como padrão (algumas opções têm premiums

adicionais)

Escolha de tapetes e tecidos de alta qualidade

de uma ampla variedade

Cortinas, persianas ou protetores solares em

todas as janelas e vigias (exceto portas

pantográficas e casa do leme)

As cabines da tripulação têm carpete, os

banheiros da tripulação têm piso de superfície

sólida e bancadas

Piso antiderrapante no refeitório da tripulação e

passagem



Click here or press enter for the accessibility optimised version

Y 85

http://brochures.princessyachts.com/?accessible


O Y85 é um triunfo de design

contemporâneo. A silhueta esguia e

elegante abriga um habitáculo interior

que redefine o referencial da vida

moderna. A flybridge oferece um

convite irresistível para entretenimento

com uma ampla área de refeições

oposta a um bar totalmente equipado,

ainda complementado por um vasto

solário à popa. Um vasto convés

principal num único nível oferece amplo

espaço para entretenimento com

disposição flexível de uma cozinha. Três

áreas para sentar separadas garantem a

maior privacidade aos convidados e a

tripulação pode deslocar-se

discretamente pelo iate. Com motores

duplos MAN V12 propulsionando-a até

uma velocidade máxima de 32 nós, a

embarcação voa passando pelas

embarcações contemporâneas sem

olhar para trás. Impossível não reparar,

o novíssimo Y85 é sem sombra de

dúvida um Princess.





Na coberta, é possível instalar até oito

convidados em quatro cabinas

totalmente equipadas e com casa de

banho privativa. A meio-navio, o

camarote principal a toda a largura da

embarcação é um campeão de design

espacial, enquanto a cabina VIP com

casa de banho privativa, na proa, inclui

uma cama de casal de grande dimensão

e um quarto de vestir. Além disso, uma

cabina dupla e uma cabina individual

(transformável em dupla) completam a

espaçosa acomodação.





FAÇA UMA VISITA AO Y85

https://vrcloud.com/?pv=1550754573
https://vrcloud.com/?pv=1550754573


EXPERIMENTE O Y85

https://vimeo.com/358276033
https://vimeo.com/358276033


Click here or press enter for the accessibility optimised version

Y85

ESPECIFICAÇÃO

http://brochures.princessyachts.com/?accessible


Y85 Disposição do Flybridge

Y85 Disposição do convés principal

Y85 Disposição do convés inferior

DIMENSÕES PRINCIPAIS

Comprimento total

(incl. púlpito)

86 pés 0 pol

(26,2m)

Comprimento total

(excl. púlpito)

84 pés 6 pol

(25,75m)

Boca
20 pés 8 pol

(6,03m)

Calado
5 pés 9,5 pol

(1,77m)

Deslocamento
78.000kg

(171.961lbs)*

Capacidade de

combustível

2.420 gal/2.905

gal EUA/11.000

litros

Capacidade de água

(excl. aquecedor)

285 gal/342 gal

EUA/1.295 litros

MOTORES

MAN V12 Duplo

(2 x 1.900mhp)

Velocidade:

30-32 nós†



ACESSÓRIOS DO CONVÉS

Plataforma do espelho de popa, convés de

cabine de pilotagem, flybridge, escada do

flybridge, conveses laterais e de passagem de

proa em teca

Guinchos de âncora hidráulicos reversíveis com

controles no convés de proa, leme principal e

flybridge

Rolo de haste de proa com lançamento e

recuperação de âncora automático

Sistema de âncora dupla que incorpora uma

âncora de garra galvanizada primária de 80 kg

com 100m de corrente galvanizada de 14mm e

uma âncora de garra galvanizada secundária de

50kg com 70m de corrente galvanizada de

14mm

Guinchos de amarração de popa elétricos

duplos

Acesso da escotilha do convés ao armário da

corrente

Armário de estiva de corda de proa

Lavagem do convés/âncora de água doce (com

tomadas no convés de proa e de popa)

Fairleads de proa e popa de aço inoxidável

Ganchos de mola de aço inoxidável na proa e

popa (2 pares)

Púlpito e guarda-mancebo de aço inoxidável

Corrimãos do teto e do flybridge de aço

inoxidável

Escotilha de escape do convés de proa

Área de estar em forma de U do convés de proa

Área para banhos de sol do convés de proa

com apoios de cabeça ajustáveis integrados e

armário

Dois armários de teto para armazenamento de

defensas, cordas e almofadas

Faixa de fricção de PVC com inserção de aço

inoxidável

Iluminação de LED do nível de convés

Conjunto completo de luzes de navegação

IMCO

Farol de condução

Holofote de feixe duplo com controles remotos

de estação dupla

Megafone

Faróis de ancoragem de popa

CABINE DE PILOTAGEM E PLATAFORMA PARA

BANHO

Duas buzinas elétricas

Funis de combustível e água

Auto-drenante

Assento estofado em forma de U

Mesa de jantar de teca retrátil

Iluminação de LED no teto e no nível do convés

Corrimãos de aço inoxidável

Passarela telescópica de 4,4 m com controle

remoto com corrimãos retráteis

Portas pantográficas à prova d'água que dão

acesso direto do convés de estibordo e espelho

de popa para a cabine da tripulação/sala de

máquinas

Armários de armazenamento de cordas

Armário contendo válvulas de combustível

remotas, bomba de esgoto manual com caixa

de válvulas e controles manuais para extintores

de incêndio automáticos

Escada integral para o flybridge com degraus

de teca

ESPECIFICAÇÃO COMPLETA



FLYBRIDGE

Portas duplas do espelho de popa que

conduzem à plataforma para banho

Plataforma de banho de elevar/abaixar eletro-

hidráulica (550 kg SWL) em teca

Escada de banho retrátil (manual) na lateral da

plataforma hidráulica

Acesso do espelho de popa à lazarette

Degraus do espelho de popa para acessar a

popa a partir da plataforma de banho quando

estiver em posição abaixada

Sistema de calço de bote

Chuveiro quente e frio do espelho de popa

Tomadas de cais de 220/240v

Capa de lona da cabine de pilotagem

Console de instrumentos com duas estações de

controle e tela em LED que incorpora

instrumentos do motor, medidores de

combustível, alarmes e indicador de posição do

leme (consultar a posição do leme inferior)

Assentos de leme duplos ajustáveis

Assentos em forma de L voltados para a proa e

a estibordo

Assento grande estofado em forma de U

Bar com churrasqueira dupla, pia, geladeira

CASA DO LEME

com gavetas, lixeira e armazenamento

Solário de popa com armazenamento embaixo

Sistema de som Naim Uniti Atom com alto-

falantes à prova d'água (2)

Escotilha de visão clara para a cabine de

pilotagem da popa

Telas defletoras de vento

Corrimãos de aço inoxidável com balaustrada

de vidro e cobertura de teca para o convés de

popa do flybridge

Estiva da balsa salva-vidas

Iluminação de LED do nível de convés

Arco de radar GRP

Duas antenas de chicote para VHF R/T e rádio

Capas de console e assento

Guindaste opcional (550 kg SWL)

Capota rígida GRP opcional com/sem seção de

abertura com veneziana giratória elétrica ou

painéis de vidro (ou capota dobrável opcional

com operação eletro-hidráulica)

Assentos do leme estofados em couro com

ajuste elétrico para a frente e para trás para o

timoneiro

Assento do navegador estofado em couro com

ajuste manual para frente e para trás

Área com assento em forma de U para

bombordo com mesa

Console de instrumentos com tela em LED que

incorpora instrumentos do motor, medidores de

combustível, alarmes e indicador de posição do

leme

Instrumentos e controles de estação dupla no

flybridge e nas posições do leme inferior:

- sistema de direção eletro-hidráulica assistida

- volante ajustável

- bússola magnética de alta velocidade

- controles eletrônicos do motor

- controles de flap com indicadores

- controle do propulsor de proa

- controle remoto de guincho da âncora

hidráulica

- radar colorido (com scanner) e GPS/plotter

cartográfico (dois monitores no leme inferior)

- piloto automático

- registro de velocidade e distância

- ecobatímetro com alarme

- VHF com DSC R/T com interfone

- holofote com controle remoto

- botão da buzina

Interfone para o flybridge



SALÃO

Buzina de nevoeiro automática com megafone

Armazenamento de mapas

Porta-bebidas

Tela de vidro temperado (claro para visão

noturna) com sistema de desembaçamento do

pára-brisa

Limpadores de para-brisa com lavagem de

água doce

Protetores solares de malha preta

Controles da bomba de esgota com avisos

visuais de funcionamento da bomba

Painel de controle elétrico de 24v e 240v

Interruptores de controle do farol de condução,

do leme e da luz de navegação

Pontos de carregamento USB (2)

Luz de LED no teto (24v) e iluminação noturna

Porta pantográfica do timoneiro para o convés

de estibordo

Janela elétrica para bombordo

Piso de madeira (tábuas com ranhura em V)

Sofás duplos em forma de L para bombordo

com armazenamento abaixo

Mesa de centro

Pufe Bruton

ÁREA DE JANTAR

Sofá para estibordo

Unidades de armazenamento

TV UHD de LED de 55” que sobe e desce

Sistema de som Naim Uniti Atom com alto-

falantes montados no teto (4)

Porta deslizante com estrutura tripla de aço

inoxidável para a popa da cabine de pilotagem

Persianas transparentes elétricas para janelas

externas

Cortinas manuais em trilha para as portas

LED no teto e luz oculta (24v)

Carpete

Mesa de jantar expansível

Cadeiras de jantar (8)

Móvel com estante para livros e

armazenamento de garrafas e copos

Geladeira

Janela panorâmica de altura total

Persianas transparentes elétricas para janelas

de estibordo de proa

Cortinas manuais em trilha para as portas

panorâmicas

LED no teto e luz oculta (24v)

Escada para as acomodações inferiores

COZINHA

Toalete

Carpete

Bancadas da unidade da cozinha nas opções de

granito ou quartzo

Layout de bar aberto/unidade para servir com

tela elétrica alimentada para envolver

totalmente a cozinha e a porta deslizante

Fogão de indução de 4 bocas

Exaustor

Combinação de forno de convecção/micro-

ondas com grelha

Pias duplas de aço inoxidável com torneira com

misturador

Tábua de cortar

Geladeira/freezer de altura total

Máquina de lavar louça

Máquina de gelo

Lixeira

Armários e gavetas de armazenamento

Persianas elétricas para janela

Porta pantográfica para o convés de bombordo

LED no teto e iluminação de tarefa (24v)

Tomadas 220/240v (4)

Piso de madeira (tábuas com ranhura em V)



ACOMODAÇÃO

CAMAROTE DO PROPRIETÁRIO

Todas as cabines e banheiros possuem vigias de

abertura e ar-condicionado

Todas as cabines possuem pontos de energia

220/240v

Todos os banheiros possuem privadas elétricas

de água doce e tomadas para barbeador de

240v

Cama de casal grande com gavetas abaixo

Duas cabeceiras

Closet com guarda-roupas e armazenamento

Cofre embutido

Penteadeira com cadeira (funciona como

cadeira de jantar adicional)

Espelho

Mesa de apoio com assentos nos dois lados

Armários e gavetas

TV UHD de LED de 55”

Sistema de som Naim Uniti Atom com alto-

falantes (2) e subwoofer

Persianas romanas elétricas e persianas

manuais transparentes nas janelas do casco

Janelas panorâmicas incluindo vigias de

abertura

BANHEIRO PRIVATIVO

LED no teto e luz oculta (24v)

Luzes individuais de cabine

Tomadas 220/240v (2)

Pontos de carregamento USB (2)

Carpete

Lavatórios duplos com bancada em mármore/

granito/quartzo

Espelho

Armários de armazenamento

Compartimento separado com privada e opção

de bidê

Compartimento de chuveiro com bomba

automática

Exaustor

Toalheiro aquecido

Janela com vigia de abertura

Veneziana de tensão manual

LED no teto e luz oculta (24v)

Acessórios de banheiro

Mármore/granito/quartzo para o piso e

divisórias especificadas

CAMAROTE DE PROA

BANHEIRO PRIVATIVO

Cama de casal grande com gavetas abaixo

Closet com prateleiras

Penteadeira com banco

Espelho

Armários de armazenamento

TV HD de LED de 32"

Reprodutor de CD/DVD Bluray conectado ao

sistema de som Naim Uniti Atom emparelhado

com alto-falantes montados no teto (2)

Janelas com vigias de abertura

Persianas romanas elétricas

Escotilha de convés

LED no teto e luz oculta (24v)

Luzes individuais de cabine

Tomadas 220/240v (2)

Pontos de carregamento USB (2)

Carpete

Lavatório com bancada em mármore/granito/

quartzo

Espelho

Armários de armazenamento

Compartimento de chuveiro com bomba

automática



CABINE DE HÓSPEDES A ESTIBORDO

Exaustor

Janela com vigia de abertura

Veneziana de tensão manual

LED no teto e luz oculta (24v)

Acessórios de banheiro

Mármore/granito/quartzo para o piso e

divisórias especificadas

Duas camas de solteiro com gavetas abaixo

(com opção de conversão para cama de casal)

Cabeceira

Guarda-roupa com prateleiras

Espelho

Armários de armazenamento

Janela com vigias de abertura

Persianas romanas elétricas

LED no teto e luz oculta (24v)

Luzes individuais de cabine

Tomadas 220/240v (2)

Pontos de carregamento USB (2)

Carpete

BANHEIRO PRIVATIVO

CABINE DE HÓSPEDES A BOMBORDO

Lavatório com bancada em mármore/granito/

quartzo

Espelho

Armários de armazenamento

Compartimento de chuveiro com bomba

automática

Exaustor

Janela com vigias de abertura

Veneziana de tensão manual

LED no teto e luz oculta (24v)

Acessórios de banheiro

Piso de mármore/granito/quartzo

Cama de casal grande com gavetas

Duas cabeceiras

Penteadeira com banco

Guarda-roupa com prateleiras

Espelho

Armários de armazenamento

Janela com vigias de abertura

Persianas romanas elétricas

LED no teto e luz oculta (24v)

Luzes individuais de cabine

Tomadas 220/240v (2)

BANHEIRO PRIVATIVO

ALOJAMENTOS DA TRIPULAÇÃO

Pontos de carregamento USB (2)

Carpete

Lavatório com bancada em mármore/granito/

quartzo

Espelho

Armários de armazenamento

Compartimento de chuveiro com bomba

automática

Exaustor

Janela com vigias de abertura

Veneziana de tensão manual

LED no teto e luz oculta (24v)

Acessórios de banheiro

Piso de mármore/granito/quartzo

Todos os móveis da tripulação do convés

inferior são em acabamento branco, com

bancadas e pisos de banheiro de superfície

sólida branca



CABINE DO CAPITÃO

CABINE DA TRIPULAÇÃO

cama de solteiro com armazenamento abaixo

(opção de beliche adicional acima)

Guarda-roupa com prateleira

Espelho

Armários de armazenamento

Vigia de abertura e veneziana

Luz de LED no teto (24v)

Luz individual de cabine

Tomadas 220/240v (2)

Pontos de carregamento USB (2)

Carpete

Duas camas de solteiro com armazenamento

abaixo

Guarda-roupa com prateleira

Espelho

Armários de armazenamento

Vigia de abertura e veneziana

Luz de LED no teto (24v)

Luz individual de cabine

Tomadas 220/240v (2)

Pontos de carregamento USB (2)

Carpete

BANHEIRO DA TRIPULAÇÃO

ÁREA DA TRIPULAÇÃO

Lavatório com bancada de superfície sólida

Espelho

Armários de armazenamento

Compartimento de chuveiro com bomba

automática

Exaustor

Luz de LED no teto (24v)

Acessórios de banheiro

Piso de superfície sólida

Acesso pela porta do espelho de popa e convés

de estibordo

Acesso à sala de máquinas

Espaço de armazenamento, armários e armários

individuais

Sofá do dinete com mesa retrátil

Refeitório da tripulação com micro-ondas, pia,

geladeira e lixeira

Bancada de superfície sólida termofarmada

Máquina de lavar e secadora separada

Luz de LED no teto (24v)

Piso de segurança antiderrapante

SISTEMAS DE ENERGIA E CONDUÇÃO

Sala de máquinas à prova de som

Entradas de ar de alto volume

Ventilador-exaustor da sala de máquinas com

retardo de tempo eletrônico

Silenciadores de exaustão do motor e

exaustores refrigerados a água

Bancos do motor integralmente moldado com

casco para resistência e absorção de vibração

Divisórias dianteiras e traseiras da sala de

máquinas integralmente ligadas

Motores montados de forma flexível

Extintor de incêndio automático com controle

remoto

Bombas de esgoto automáticas e manuais

Eixos propulsores da Marinemet

Propulsores de 5 pás em níquel, alumínio e

bronze

Lemes balanceados de alta velocidade

Proteção catódica para a engrenagem de popa

Engrenagem de popa, motores, funis de tanque

de combustível, etc., todos eletricamente

ligados

Iluminação da sala de máquinas

Acesso à sala de máquinas pela área da

tripulação e pelo convés de estibordo e espelho



SISTEMAS ELÉTRICOS

24 volts:

de popa pela área da tripulação

Sistema de direção eletro-hidráulica assistida

Flaps com indicadores

Controles eletrônicos do motor e da mudança

de marcha

Propulsor de proa com controles de estação

dupla (340 kg/749 lbf)

Ponto de abastecimento de água doce na sala

de máquinas

Selos autocompensadores sem gotejamento

para eixo

2 baterias de carga pesada para partida do

motor e operação do molinete

6 baterias auxiliares de carga pesada

Instalação de conexão de bateria com controle

remoto na posição do leme

Ambos os bancos de bateria são carregados

por meio de um relé sensível à tensão que faz

paralelo a ambos os bancos de bateria quando

uma fonte de carregamento está presente

2 carregadores de 80 A de bateria de 24 V

Interruptores principais remotos da bateria com

interruptor de controle no painel do interruptor

220/240 volts:

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

principal

Disjuntores em todos os circuitos

Dropper de tensão de 12v para determinados

circuitos de navegação e rádio

Gerador de 27kW em próprio escudo acústico

com exaustão refrigerada a água e

especialmente silenciada

2 tomadas de cais de 63 A

Interruptor de mudança de gerador/energia de

terra

Sistema de verificação de polaridade

Proteção de fuga à terra

Disjuntores em todos os circuitos

Pontos de energia (240v) em: camarote do

proprietário, cabines de hóspedes, cozinha e

área do salão

Pontos para barbear em todos os banheiros

A capacidade total de combustível é 2.420 gal/

2.905 US gal/11.000l, constituindo o tanque

principal de 8.100l e 2 tanques diários de 1.450l

Sistema de transferência de polimento de

combustível para os tanques diários com

SISTEMA DE ÁGUA

sensores de água e vácuo conectados a

alarmes nos dois lemes

Funis de combustível para bombordo e

estibordo

Filtros de combustível duplex de alta

capacidade/coletores de água com válvulas de

comutação integradas e sensores de água

conectados a alarmes nas duas posições do

leme

Controles remotos de isolamento de

combustível no armário da cabina de pilotagem

para motores e geradores principais

Medidores de combustível de estação dupla nos

consoles do leme com medidor visual mecânico

adicional de backup instalado no tanque de

combustível principal

Tanques de água totalizando 285 gal/342 US

gal/1.295l mais 45 gal/54 US gal/205l no

aquecedor de água

Termostato de 240v

Bomba de água automática com filtro

Disjuntor principal no painel do interruptor

Medidor de nível de água

Funil do convés



AR CONDICIONADO

EXTINTORES DE INCÊNDIO

Sistema elétrico de banheiro de água doce

ligado ao tanque de retenção de 132 gal/158 Us

gal/600l, medidor de conteúdo e descarga

elétrica de baixo ruído ao mar, com sistema de

reserva de maceração, bem como sistema de

descarga nas docas

Ciclo reverso de ar condicionado/aquecimento

(capacidade do ventilador de 204.000 BTU

com capacidade do resfriador de 144.000 BTU)

adequado para temperaturas de até 40°C

(tropical) é instalado como padrão,

incorporando um recurso de desembaciamento

do pára-brisa.

O gerador padrão é adequado

Extintores de incêndio de acionamento

automático/manual na sala de máquinas com

sistema de alerta em ambas as posições do

leme e incorporando sistema de fechamento de

ventilação do motor

Extintores de incêndio operados manualmente

(9) no camarote do proprietário, na cabine

dianteira, nas cabines de hóspedes a bombordo

BOMBAS DE ESGOTO

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

e estibordo, cabines da tripulação (2), refeitório

da tripulação, cozinha e casa do leme

Bombas de esgoto elétricas de controle

automático/manual na sala de máquinas (2),

área do leme, acomodação de proa (8 no total)

Bomba de esgoto manual de alta capacidade

com sistemas de válvula e pontos de sucção

nas mesmas áreas

As bombas de esgoto elétricas têm controles e

luzes de advertência na posição do leme e luz

de advertência com alarme sonoro no leme do

flybridge

Mastro porta-bandeira

Defensas (8)

Espias de amarração (4)

Croque

Kit de primeiros socorros

Kit de ferramentas

Manual do proprietário e manual do motor

Colchas acolchoadas fornecidas para todas as

cabines (exceto cabines da tripulação)

Conjunto de toalhas (8 grandes, 8 de mãos)

ACABAMENTOS

Conjunto completo de taças de cristal Lucrezia

(8 conjuntos com copo, copo alto e taças de

vinho)

Conjunto de louças Sous Le Soleil (8 conjuntos

com prato, prato de bolo, prato de sobremesa,

tigela, xícara e pires)

Conjunto de talheres de aço inoxidável (8

conjuntos com 7 peças de talheres David Mellor

“Paris”)

Porta-documentos do navio

Alça reserva do guincho da âncora

Conveses de teca para a plataforma do espelho

de popa, convés da cabine de pilotagem,

degraus para conveses laterais, conveses

laterais e passagem do convés de proa, degraus

para o flybridge e flybridge

Piso de madeira (tábuas com ranhura em V) na

cozinha e leme

Móveis nas opções de Carvalho Alba ou

Carvalho Rovere com acabamento acetinado.

Carvalho de prata ou Nogueira com

acabamentos acetinados ou lacados brilhantes

disponíveis como opções.

Pisos de mármore/granito/quartzo em todos os



banheiros das suítes

Bancada de mármore/granito/quartzo em

todos os banheiros

Bancada da cozinha em granito/quartzo

Escolha de tapetes e tecidos de alta qualidade

de uma ampla variedade

Cortinas, persianas ou protetores solares em

todas as janelas e vigias

As cabines da tripulação têm carpetes

O piso do banheiro da tripulação é de superfície

sólida com com bancadas de superfície sólida

brancas

Piso antiderrapante no refeitório da tripulação



Click here or press enter for the accessibility optimised version

Y 78

http://brochures.princessyachts.com/?accessible


O Y78 inclui o mais recente design

exterior da Princess, assim como os

mais modernos materiais para

interiores e acabamentos. A disposição

flexível do convés inclui um convés de

proa de passagem com lugares

sentados em forma de U e área para

banhos de sol, ao passo que a flybridge

de popa tem espaço para mobiliário

independente ou pode receber um

guincho e um sistema de lançamento

na água.





A luz natural flui para o convés principal

através de linhas de janelas

panorâmicas e uma janela única a toda

a altura a bombordo, tornando a área

de refeições independente num sítio

espetacular para entretenimento. Para

vante na coberta, as três cabinas para

os convidados têm casa de banho

privativa, ao passo que uma escada

dedicada conduz ao camarote do

proprietário a meio-navio, através de

uma área de receção privada.





FAÇA UMA VISITA AO Y78

https://vrcloud.com/?pv=ma1895
https://vrcloud.com/?pv=ma1895


Click here or press enter for the accessibility optimised version

Y78

ESPECIFICAÇÃO

http://brochures.princessyachts.com/?accessible


Y78 Disposição do Flybridge

Y78 Disposição do convés principal

Y78 Disposição do convés inferior

DIMENSÕES PRINCIPAIS

Comprimento total

(incl. púlpito)

80 pés 9 pol

(24,67m)

Comprimento total

(excl. púlpito)

79 pés 7 pol

(24,25m)

Boca
18 pés 11 pol

(5,76m)

Calado
5 pés 8 pol

(1,72m)

Deslocamento
54.085kg

(119.237lbs)*

Capacidade de

combustível

1.320 gal/1.585

gal EUA/6.000

litros

Capacidade de água

(excl. aquecedor)

235 gal/304 gal

EUA/1.150 litros

MOTORES

MAN V12 Duplo

(2 x 1.800mhp)

Velocidade:

34-36 nós†



ACESSÓRIOS DO CONVÉS

Plataforma do espelho de popa, convés da

cabine de pilotagem, flybridge, escada do

flybridge e degraus dos conveses laterais em

teca.

Molinete Lewmar V6 24v DC

Rolo de haste de proa com lançamento e

recuperação de âncora automático

Âncora Delta de 50 kg/110 lbs com

recolhimento automático com 100 m de

corrente

Guinchos de amarração de popa elétricos

duplos

Acesso da escotilha do convés ao armário da

corrente

Armário de estiva de corda de proa

Lavagem do convés/âncora de água doce (com

tomadas no convés de proa e de popa)

Fairleads de proa e popa de aço inoxidável

Ganchos de mola de aço inoxidável na proa e

popa (2 pares)

Púlpito e guarda-mancebo de aço inoxidável

Corrimãos do teto e do flybridge de aço

inoxidável

Escotilha de escape do convés de proa

Área de estar em forma de U do convés de proa

Área para banhos de sol do convés de proa

com apoios de cabeça ajustáveis integrados e

armazenamento

Dois armários de teto para armazenamento de

defensas, cordas e almofadas

Faixa de fricção de PVC com inserção de aço

inoxidável

Iluminação de LED do nível de convés

Conjunto completo de luzes de navegação

IMCO

Farol de condução

Holofote de feixe duplo com controles remotos

de estação dupla

Faróis de ancoragem de popa

Duas buzinas elétricas

Funis de combustível e água

CABINE DE PILOTAGEM E PLATAFORMA PARA

BANHO

Auto-drenante

Assento estofado em forma de U

Mesa de jantar de teca retrátil

Iluminação de LED no teto e no nível do convés

Corrimãos de aço inoxidável

Passarela telescópica de 4,0 m com controle

remoto com corrimãos retráteis

Porta com dobradiças pantográficas à prova

d'água dando acesso direto da plataforma para

banho à cabine da tripulação/área de serviço/

sala de máquinas

Escotilha com suporte de gás travável para a

sala de máquinas

Estiva de estiva da balsa salva-vidas

Armários de armazenamento de cordas

Armário contendo válvulas de combustível

remotas, bomba de esgoto manual com caixa

de válvulas e controles manuais para extintores

de incêndio automáticos

Escada integral para o flybridge com degraus

de teca

ESPECIFICAÇÃO COMPLETA



FLYBRIDGE

Portas duplas do espelho de popa que

conduzem à plataforma para banho

Plataforma de banho de elevar/abaixar eletro-

hidráulica (550 kg SWL) em teca

Escada de banho retrátil (manual) na lateral da

plataforma hidráulica

Assento para nadar da plataforma do espelho

de popa em teca

Acesso do espelho de popa à lazarette

Degraus do espelho de popa para acessar a

popa a partir da plataforma de banho quando

estiver em posição abaixada

Sistema de calço de bote

Chuveiro quente e frio do espelho de popa

Tomada de cais de 220/240v

Capa de lona da cabine de pilotagem

Console de instrumentos com duas estações de

controle e tela em LED que incorpora

instrumentos do motor, medidores de

combustível, alarmes e indicador de posição do

leme (consultar a posição do leme inferior)

Direção eletro-hidráulica assistida com volante

ajustável

Dois assentos de leme ajustáveis com

acolchoado de favo de mel e painéis de

contraste

Assento/protetor solar a bombordo

Assentos em forma de L voltados para a proa e

a estibordo (se transforma em protetor solar)

Assento grande estofado em forma de U

Mesa retrátil de teca

Bar com churrasqueira, pia, geladeira com

gavetas, lixeira e armazenamento

Solário de popa com armazenamento embaixo

Sistema de som Naim Uniti Atom com alto-

falantes à prova d'água (2)

Escotilha de visão clara para a cabine de

pilotagem da popa

Telas defletoras de vento

Corrimãos de aço inoxidável com balaustrada

de vidro e cobertura parcial de teca para o

convés de popa do flybridge

Iluminação de LED do nível de convés

Arco de radar GRP

Duas antenas de chicote para VHF R/T e rádio

Capas de console e assento

Guindaste opcional (450 kg SWL)

Capota rígida GRP opcional com/sem seção de

abertura elétrica (ou capota dobrável opcional

com operação eletro-hidráulica)

POSIÇÃO DO LEME

Dois assentos do leme estofados em couro com

acolchoado em favo de mel, revestimento de

contraste e ajuste dianteiro/traseiro para o

timoneiro. Logotipo Y no assento do timão

externo

Console de instrumentos com tela em LED que

incorpora instrumentos do motor, medidores de

combustível, alarmes e indicador de posição do

leme

Instrumentos e controles de estação dupla no

flybridge e nas posições do leme inferior:

- sistema de direção eletro-hidráulica assistida

- volante ajustável

- bússola magnética de alta velocidade

- controles eletrônicos do motor

- controles de flap com indicadores

- controle do propulsor de proa

- controle remoto do guincho da âncora elétrica

- radar colorido (com scanner) e GPS/plotter

cartográfico (dois monitores no leme inferior)

- piloto automático

- registro de velocidade e distância

- ecobatímetro com alarme

- VHF com DSC R/T com interfone

- holofote com controle remoto



SALÃO

- botão da buzina

- interfone para o flybridge

Buzina de nevoeiro automática com megafone

Mesa de navegação

Porta-bebidas

Tela de vidro temperado (claro para visão

noturna) com sistema de desembaçamento do

pára-brisa

Limpadores de para-brisa com lavagem de

água doce

Tampas de malha preta para pára-brisas

Controles da bomba de esgota com avisos

visuais de funcionamento da bomba

Painel de controle elétrico de 24v e 240v

Interruptores de controle do farol de condução,

do leme e da luz de navegação

Ponto de carregamento USB

Luz de LED no teto (24v) e iluminação noturna

Porta pantográfica do timoneiro para o convés

de estibordo

Piso de madeira (tábuas com ranhura em V)

Sofá em forma de U

Mesa de centro

Sofá de dois lugares para bombordo

ÁREA DE JANTAR

Aparador com armazenamento de garrafas e

copos

Geladeira

TV UHD de LED de 55” que sobe e desce com

reprodutor de Blu-ray

Sistema de som Naim Uniti Star conectado aos

alto-falantes Focal 100 ICW6 (2) com

subwoofer Focal Cub Evo

Ethernet onboard e internet 4G.

Porta deslizante com estrutura tripla de aço

inoxidável para a popa da cabine de pilotagem

Persianas romanas ou cortinas em todas as

janelas e portas

LED no teto e luz oculta (24v)

Carpete

Mesa de jantar de vidro

Cadeiras de jantar (8)

Janela panorâmica de altura total

Sofá em forma de L oposto à área do leme

Janela elétrica para bombordo

Persianas romanas ou cortinas em todas as

janelas

LED no teto e luz oculta (24v)

Escada de acesso para as acomodações

COZINHA

inferiores

Escada de acesso separada para o camarote

principal

Carpete

Bancadas da cozinha nas opções de granito ou

quartzo

Fogão de cerâmica de 4 bocas

Exaustor

Combinação de forno de convecção com

grelha/micro-ondas

Pias duplas de aço inoxidável com torneira com

misturador

Tábua de cortar

Geladeira/freezer de altura total

Máquina de gelo

Máquina de lavar louça

Lixeira

Armários e gavetas de armazenamento

Veneziana de tensão manual para a janela

Divisória deslizante operada eletricamente

LED no teto e iluminação de tarefa (24v)

Tomadas 220/240v (4)

Piso de madeira (tábuas)



ACOMODAÇÃO

SAGUÃO DO CAMAROTE DO PROPRIETÁRIO

CAMAROTE DO PROPRIETÁRIO

Todas as cabines e banheiros possuem vigias de

abertura e ar-condicionado

Todas as cabines possuem pontos de energia

220/240v

Todos os banheiros possuem privadas elétricas

de água doce e tomadas para barbeador de

240v

Escada de acesso para o camarote principal

Janela panorâmica

Veneziana de tensão manual

LED no teto e luz oculta (24v)

Carpete

Cama de casal grande com gavetas abaixo

Duas cabeceiras

Closet com guarda-roupas e armazenamento

Cofre embutido

Penteadeira com cadeira

Espelho

Sofá

TV UHD de LED de 43” com reprodutor de

Blu-ray

BANHEIRO PRIVATIVO

Armários e gavetas

Sistema de som Naim Uniti Star conectado aos

alto-falantes Focal 100 ICW6 (2) com

subwoofer Focal Cub Evo

Janelas panorâmicas incluindo vigias de

abertura

Venezianas de tensão manual

LED no teto e luz oculta (24v)

Luzes individuais de cabine

Tomadas 220/240v (2)

Ponto de carregamento USB

Carpete

Lavatórios duplos com bancada de superfície

sólida

Espelho

Armários de armazenamento

Compartimento de chuveiro com bomba

automática

Exaustor

Janela com vigia de abertura

Veneziana de tensão manual

LED no teto e luz oculta (24v)

Acessórios de banheiro

Piso de superfície sólida

CAMAROTE DE PROA

BANHEIRO PRIVATIVO

Cama de casal grande com gavetas abaixo

Guarda-roupa com prateleiras

Penteadeira com banco

Espelho

Armários de armazenamento

Sistema de som Naim Uniti Star conectado aos

alto-falantes Focal 100 ICW6 (2)

Janelas com vigias de abertura

Venezianas de tensão manual

Escotilha de convés

LED no teto e luz oculta (24v)

Luzes individuais de cabine

Tomadas 220/240v (2)

Ponto de carregamento USB

Carpete

Lavatório com bancada de superfície sólida

Espelho

Armários de armazenamento

Compartimento de chuveiro com bomba

automática

Exaustor

Janela com vigia de abertura

Veneziana de tensão manual



CABINE DE HÓSPEDES A BOMBORDO

BANHEIRO PRIVATIVO

LED no teto e luz oculta (24v)

Acessórios de banheiro

Piso de superfície sólida

Duas camas de solteiro com gavetas abaixo

(com opção de conversão para cama de casal)

Cabeceira

Guarda-roupa com prateleiras

Espelho

Armários de armazenamento

Janelas com vigias de abertura

Venezianas de tensão manual

LED no teto e luz oculta (24v)

Luzes individuais de cabine

Tomadas 220/240v (2)

Ponto de carregamento USB

Carpete

Lavatório com bancada de superfície sólida

Espelho

Armários de armazenamento

Compartimento de chuveiro com bomba

automática

Exaustor

CABINE DE HÓSPEDES A ESTIBORDO

BANHEIRO PRIVATIVO

Janela com vigia de abertura

Veneziana de tensão manual

LED no teto e luz oculta (24v)

Acessórios de banheiro

Piso de superfície sólida

Cama de casal grande com gavetas abaixo

(com a opção de duas camas de solteiro que

deslizam para formar uma de casal, conforme

necessário)

Duas cabeceiras

Guarda-roupa com prateleiras

Penteadeira com banco

Espelho

Armários de armazenamento

Janelas com vigias de abertura

Venezianas de tensão manual

LED no teto e luz oculta (24v)

Luzes individuais de cabine

Tomadas 220/240v (2)

Ponto de carregamento USB

Carpete

Lavatório com bancada de superfície sólida

CABINE DA TRIPULAÇÃO

Espelho

Armários de armazenamento

Compartimento de chuveiro com bomba

automática

Exaustor

Janela com vigia de abertura

Veneziana de tensão manual

LED no teto e luz oculta (24v)

Acessórios de banheiro

Piso de superfície sólida

Porta de acesso ao toalete a partir da

passagem

Duas camas de solteiro com armazenamento

abaixo

Cabeceira

Guarda-roupa com prateleira

Espelho

Armários de armazenamento

Janela com vigia de abertura e veneziana

Luz de LED no teto (24v)

Luzes individuais de cabine

Tomadas 220/240v (2)

Ponto de carregamento USB

Carpete



BANHEIRO PRIVATIVO

ÁREA DA TRIPULAÇÃO

Lavatório com bancada de superfície sólida

Espelho

Armários de armazenamento

Compartimento de chuveiro com bomba

automática

Exaustor

Luz de LED no teto (24v)

Acessórios de banheiro

Piso de superfície sólida

Acesso a partir da porta do espelho de popa

Acesso à sala de máquinas

Espaço de armazenamento, armários e armários

individuais

Lavadora/secadora instalada na área de serviço

da tripulação (uma lavadora e secadora

separadas podem ser opcionalmente instaladas

no lugar da unidade padrão)

Opção de beliche individual conforme

necessário

Janela com vigia de abertura e veneziana

Luz de LED no teto (24v)

Piso de segurança antiderrapante

SISTEMAS DE ENERGIA E CONDUÇÃO

Sala de máquinas à prova de som

Entradas de ar de alto volume

Ventilador-exaustor da sala de máquinas com

retardo de tempo eletrônico

Silenciadores de exaustão do motor e

exaustores refrigerados a água

Bancos do motor integralmente moldado com

casco para resistência e absorção de vibração

Divisórias dianteiras e traseiras da sala de

máquinas integralmente ligadas

Motores montados de forma flexível

Extintor de incêndio automático com controle

remoto

Bombas de esgoto automáticas e manuais

Eixos propulsores da Marinemet

Propulsores de 5 pás em níquel, alumínio e

bronze

Lemes balanceados de alta velocidade

Proteção catódica para a engrenagem de popa

Engrenagem de popa, motores, funis de tanque

de combustível, etc., todos eletricamente

ligados

Iluminação da sala de máquinas

Acesso à sala de máquinas a partir da porta do

espelho de popa e do convés da cabine de

SISTEMAS ELÉTRICOS

24 volts:

pilotagem

Sistema de direção eletro-hidráulica assistida

Flaps com indicadores

Controles eletrônicos do motor e da mudança

de marcha

Propulsor de proa (250kgf/551lbf) com

controles de estação dupla

Ponto de abastecimento de água doce na sala

de máquinas

Selos autocompensadores sem gotejamento

para eixo

4 baterias de carga pesada para partida do

motor e operação do molinete

6 baterias auxiliares de carga pesada

Instalação de conexão de bateria com controle

remoto na posição do leme

Ambos os bancos de bateria são carregados

por meio de um relé sensível à tensão que faz

paralelo a ambos os bancos de bateria quando

uma fonte de carregamento está presente

1 carregador de 24 V de bateria de 60 A e 1

combinação de inversor de 3,5 kW/carregador

de 100 A



220/240 volts:

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

Interruptores principais remotos da bateria com

interruptor de controle no painel do interruptor

principal

Disjuntores em todos os circuitos

Dropper de tensão de 12v para determinados

circuitos de navegação e rádio

Gerador de 22,5kW em próprio escudo acústico

com exaustão refrigerada a água e

especialmente silenciada

2 tomadas de cais de 63 A

Interruptor de mudança de gerador/energia de

terra

Sistema de verificação de polaridade

Proteção de fuga à terra

Disjuntores em todos os circuitos

Pontos de energia (240v) em: camarote do

proprietário, cabines de hóspedes, cozinha e

área do salão

Pontos para barbear em todos os banheiros

Tanques de combustível (em liga de grau

marítimo NS8) com sistema de interconexão

oferecendo 1.320 gal/1.585 US gal/6.000l de

SISTEMA DE ÁGUA

capacidade

Funis de combustível nos conveses de

bombordo e estibordo

Filtros de combustível duplex de alta

capacidade com coletores de água e válvulas

de comutação, sensores de advertência de

água conectados a luzes de advertência no

leme inferior

Válvulas de combustível remotas no armário da

cabine de pilotagem

Medidores de combustível de estação dupla nos

consoles do leme

Tanques de água totalizando 253 gal/304 US

gal/1.150l mais 44 gal/53 US gal/200l no

aquecedor de água

Água aquecida por motores e termostato de

240v

Bomba de água automática com filtro

Disjuntor principal no painel do interruptor

Medidor de nível de água

Funil do convés

Sistema elétrico de banheiro ligado ao tanque

de retenção de 99 gal/119 Us gal/450l, medidor

de conteúdo e descarga elétrica de baixo ruído

AR CONDICIONADO

EXTINTORES DE INCÊNDIO

ao mar, com sistema de reserva de maceração,

bem como sistema de descarga nas docas

Ciclo reverso de ar condicionado/aquecimento

(165.000 BTU) adequado para temperaturas de

40˚C (tropical) na instalação padrão. Com

controles em todas as cabines e tomadas em

todas as áreas (incluindo banheiros)

O gerador padrão é adequado

Extintores de incêndio de acionamento

automático/manual na sala de máquinas com

sistema de alerta em ambas as posições do

leme e incorporando sistema de fechamento de

ventilação do motor

Extintores de incêndio operados manualmente

(8) no camarote principal, camarote de proa,

nas cabines de hóspedes a bombordo e

estibordo, nas cabines da tripulação, na área de

serviço, cozinha e casa do leme

Extintor de incêndio automático separado

instalado no espaço elétrico



BOMBAS DE ESGOTO

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

Bombas de esgoto elétricas de controle

automático/manual na sala de máquinas (2),

área do leme, acomodação de proa (7 no total)

Bomba de esgoto manual de alta capacidade

com sistemas de válvula e pontos de sucção

nas mesmas áreas

As bombas de esgoto elétricas têm controles e

luzes de advertência na posição do leme e luz

de advertência com alarme sonoro no leme do

flybridge

Mastro porta-bandeira

Defensas (8)

Espias de amarração (4)

Croque

Kit de primeiros socorros

Kit de ferramentas

Manual do proprietário e manual do motor

Colchas acolchoadas fornecidas para todas as

cabines (exceto cabines da tripulação)

Conjunto de toalhas (8 grandes, 8 de mãos)

Conjunto de taças de cristal (8 conjuntos com

copo, copo alto e taças de vinho)

Conjunto de porcelana Princess (8 conjuntos

ACABAMENTOS

com prato, prato lateral, tigela, xícara e pires)

Conjunto de talheres (8 conjuntos com 7 peças

de talheres David Mellor “Paris”)

Porta-documentos do navio

Alça reserva do guincho da âncora

Conveses de teca para a plataforma do espelho

de popa, convés da cabine de pilotagem,

degraus para conveses laterais, degraus para o

flybridge e flybridge

Piso de madeira (tábua) para a cozinha e o

leme

Móveis nas opções de Carvalho Rovere,

Carvalho Alba com acabamento lacado

acetinado como padrão. Carvalho de prata ou

Nogueira com acabamentos acetinados ou

lacados brilhantes disponíveis como opções

Pisos de superfície sólida em todos os

banheiros das suítes

Bancadas de superfície sólida em todos os

banheiros das suítes

Bancada da cozinha em granito/quartzo

Escolha entre uma ampla variedade de tapetes

e tecidos para estofamento de alta qualidade

Cortinas, persianas ou protetores solares em

todas as janelas e vigias

A cabine da tripulação tem carpete

O piso do banheiro da tripulação é de superfície

sólida com com bancadas de superfície sólida

brancas



Click here or press enter for the accessibility optimised version

Y72

http://brochures.princessyachts.com/?accessible


Com acabamentos que cumprem os

padrões mais exigentes, as

características de design do novíssimo

Y72s são comparáveis às de iates de

maiores dimensões da Classe Y. O

espaçoso salão tem uma disposição

sociável com área de bar e cozinha

aberta, complementada por um sistema

áudio Naim multizonas.





Para vante na coberta, seis convidados

podem apreciar três cabinas para

convidados belissimamente equipadas,

cheias de luz que passa pelas janelas de

casco a todo o comprimento. Uma

escada dedicada liga o convés principal

ao camarote do proprietário a toda a

largura da embarcação a meio-navio,

através de uma área de receção privada

que liga ao salão. O sofisticado

camarote do proprietário está mobilado

com um sofá, área de vestir e cómoda

forrada e pespontada com cabedal

Livorno Stone prestando um

acabamento contemporâneo. A

envolvente de luxo transborda do

camarote do proprietário com painéis

inspirados em arquitetura, paredes

revestidas a linho e um espelho em tinto

bronze para complementar o esquema.

Uma cabina adicional na proa, com casa

de banho privativa e duas camas

individuais, para tripulação ou

convidados ocasionais.







Click here or press enter for the accessibility optimised version

Y72

ESPECIFICAÇÃO

http://brochures.princessyachts.com/?accessible


Y72 Disposição do Flybridge

Y72 Disposição do convés principal

Y72 Disposição do convés inferior

DIMENSÕES PRINCIPAIS

Comprimento total

(incl. púlpito)

74 pés 9 pol

(22,80m)

Comprimento total

(excl. púlpito)

73 pés 2 pol

(22,31m)

Boca
17 pés 11 pol

(5,45m)

Calado
5 pés 8 pol

(1,72m)

Deslocamento
53.300kg

(117.506lbs)*

Capacidade de

combustível

990 gal/1.189 gal

EUA/4.500 litros

Capacidade de água

(incl. aquecedor)

184 gal/19 gal

EUA/73 litros

MOTORES

MAN V12 Duplo

(2 x 1.650mhp)

Velocidade:

32-34 nós†



ACESSÓRIOS DO CONVÉS

Plataforma do espelho de popa, convés da

cabine de pilotagem, flybridge, escada do

flybridge e degraus dos conveses laterais em

teca

Guincho de âncora hidráulico reversível com

controles no convés de proa, leme principal e

flybridge

Rolo de haste de proa com lançamento e

recuperação de âncora automático

Âncora Delta de 50 kg/110 lbs com

recolhimento automático com 60 m de corrente

Guinchos de amarração de popa elétricos

duplos

Acesso da escotilha do convés ao armário da

corrente

Armário de estiva de corda de proa

Lavagem do convés/âncora de água doce

Fairleads de proa e popa de aço inoxidável

Ganchos de mola de aço inoxidável na proa e

popa (2 pares)

Púlpito e guarda-mancebo de aço inoxidável

Corrimãos do teto e do flybridge de aço

inoxidável

Escotilha de escape do convés de proa

Área de estar em forma de U do convés de proa

Área para banhos de sol do convés de proa,

apoios de cabeça ajustáveis integrados com

conversão do assento virado para a proa

Dois armários de teto para armazenamento de

defensas, cordas e capas

Faixa de fricção de PVC com inserção de aço

inoxidável

Iluminação LED de nível de convés integrada ao

controle de iluminação da seleção de cena

Logotipo de coroa iluminado no espelho de

popa

Conjunto completo de luzes de navegação

IMCO

Farol de condução

Farol de ancoragem de popa (montado na

saliência do flybridge)

Holofote de feixe duplo com controles remotos

de estação dupla

Duas buzinas elétricas

Megafone

CABINE DE PILOTAGEM E PLATAFORMA PARA

BANHO

Funis de combustível e água

Auto-drenante

Assento estofado em forma de U

Mesa de jantar de teca retrátil

Iluminação LED no teto e nível de convés

integrada ao controle de iluminação da seleção

de cena

Corrimãos de aço inoxidável

Porta com dobradiças pantográficas para a

cabine da tripulação de popa

Escotilha com suporte de gás travável para a

sala de máquinas/lazarette

Armário de estiva da balsa salva-vidas

Armários de armazenamento de cordas

Armário contendo válvulas de combustível

remotas, bomba de esgoto manual com caixa

de válvulas e controles manuais para extintores

de incêndio automáticos

Escada integral para o flybridge com degraus

de teca

ESPECIFICAÇÃO COMPLETA



FLYBRIDGE

Portas duplas do espelho de popa que

conduzem à plataforma para banho

Plataforma de banho de elevar/abaixar eletro-

hidráulica (450 kg SWL) em teca

Escada de banho retrátil (manual) na lateral da

plataforma hidráulica

Assento para nadar da plataforma do espelho

de popa em teca

Degraus do espelho de popa para acessar a

popa a partir da plataforma de banho quando

estiver em posição abaixada

Sistema de calço de bote (placas de chaveta e

escorregas montados na plataforma de banho)

Armário de armazenamento do espelho de

popa capaz de armazenar 2 SEABOB com

espaço para bombordo para facilitar os

carregadores do SEABOB

Chuveiro quente e frio do espelho de popa

Tomada de cais de 220/240v

Capa de lona da cabine de pilotagem

Console de instrumentos com duas estações de

controle e tela em LED que incorpora

instrumentos do motor, medidores de

combustível, alarmes e posição do leme

Direção eletro-hidráulica assistida com volante

ajustável

Dois assentos de leme com ajuste dianteiro e

traseiro para o timoneiro

Assento em forma de L voltado para estibordo

(se transforma em protetor solar)

Assento grande estofado em forma de U

Mesa em teca com seção central removível

Bar com churrasqueira, pia, geladeira com

gavetas, lixeira e armazenamento

Solário de popa com armazenamento embaixo

Unidade de som Naim Uniti Atom com alto-

falantes JL Audio M6-650X-L à prova d'água (2)

Escotilha de visão clara para a cabine de

pilotagem da popa

Telas defletoras de vento

Corrimãos de aço inoxidável com balaustrada

de vidro e cobertura de teca para o convés de

popa do flybridge

Iluminação LED de nível de convés integrada ao

controle de iluminação da seleção de cena

Arco de radar GRP

Duas antenas de chicote para VHF R/T e rádio

Capas de console, mesa e assento

Capota rígida GRP estendida opcional com/

sem seção de venezianas inclinadas elétricas ou

POSIÇÃO DO LEME

com painel de vidro fixo

Pontos de carregamento USB (2)

Dois assentos de leme em couro com ajuste

dianteiro e traseiro para o timoneiro

Console de instrumentos com tela em LED que

incorpora instrumentos do motor, medidores de

combustível, alarmes e indicador de posição do

leme

Instrumentos e controles de estação dupla no

flybridge e nas posições do leme inferior:

sistema de direção eletro-hidráulica assistida

volante ajustável

bússola magnética de alta velocidade

controles eletrônicos do motor

Controle do propulsor de proa

controle remoto do guincho da âncora elétrica

radar colorido (com scanner) e GPS/plotter

cartográfico

piloto automático

registro de velocidade e distância

ecobatímetro com alarme

VHF com DSC R/T com interfone

holofote com controle remoto



botão da buzina

controles para flaps padrão

Sistema Böning integrado com as seguintes

funcionalidades (exibidas em uma tela dedicada

separada no leme):

Instrumentos do motor (incluindo níveis de

combustível e fluxo de combustível)

Alarmes digitais do barco

Controles de iluminação de seleção de cena

Controle e monitoramento CA/CC

Porta-bebidas

Tela de vidro temperado (claro para visão

noturna) com sistema de desembaçamento do

pára-brisa

Limpadores de para-brisa com lavagem de

água doce

Tampas de malha preta para pára-brisas

Controles da bomba de esgota com avisos

visuais de funcionamento da bomba

Painel de controle elétrico de 24v e 240v

Interruptores de controle do farol de condução,

do leme e da luz de navegação

Ponto de carregamento USB

Iluminação LED no teto (24v) e nível de convés

integrada ao controle de iluminação da seleção

SALÃO

de cena

Porta pantográfica do timoneiro para o convés

de estibordo

Piso de madeira (tábuas com ranhura em V)

Sofá em forma de U para estibordo

Mesa de centro

Sofá para bombordo

Sofá em forma de L oposto à área do leme

Aparador com armazenamento de garrafas e

copos

Geladeira

TV UHD de LED de 55” que sobe e desce

Sistema de som Naim com alto-falantes (2) e

subwoofer

Janela elétrica para bombordo

Venezianas de tensão manual em todas as

janelas

Iluminação LED no teto (24v) regulável e luz

oculta (24v) integrada ao controle de

iluminação da seleção de cena

Escada de acesso para as acomodações

inferiores

Escada de acesso separada para o camarote do

proprietário

ÁREA DE JANTAR

COZINHA

Carpete

Sofá em forma de L

Mesa de jantar retrátil

Bancos da mesa de apoio de jantar (2)

Porta deslizante dobrável em aço inoxidável

para a cabine de pilotagem com janela

articulada integrada à popa da cozinha

Venezianas nas janelas e persianas nas portas

Iluminação LED no teto (24v) regulável e luz

oculta (24v) integrada ao controle de

iluminação da seleção de cena

Piso de madeira (tábuas com ranhura em V)

Bancada da cozinha na opção de quartzo

Bancada do bar para a área do salão

Fogão de indução de cerâmica de 4 bocas

Exaustor

Combinação de forno de convecção/micro-

ondas com grelha

Pias duplas de aço inoxidável com torneira com

misturador

Tábua de cortar

Geladeira/freezer de altura total



ACOMODAÇÃO

SAGUÃO DO CAMAROTE DO PROPRIETÁRIO

Máquina de lavar louça

Máquina de gelo

Lixeira

Armários e gavetas de armazenamento

Venezianas de tensão manual para a janela

Iluminação LED no teto e de tarefa (24v)

integrada ao controle de iluminação da seleção

de cena

Tomadas 220/240v (4)

Piso de madeira (tábuas com ranhura em V)

Todas as cabines e banheiros possuem vigias de

abertura e ar-condicionado

Todas as cabines possuem pontos de energia

220/240v

Todos os banheiros possuem privadas elétricas

de água doce e tomadas para barbeador de

240v

Escada de acesso ao camarote do proprietário

Janela panorâmica

Veneziana de tensão manual

Lavadora/secadora com armário acima

instalado na passagem dianteira nas

CAMAROTE DO PROPRIETÁRIO

acomodações de hóspedes (uma lavadora e

secadora separadas podem ser opcionalmente

instaladas no lugar da unidade padrão)

Iluminação LED no teto e luz oculta (24v)

integrada ao controle de iluminação da seleção

de cena

Carpete

Cama de casal grande com gavetas abaixo

Duas cabeceiras

Closet com guarda-roupas e armazenamento

Cofre embutido

Penteadeira com banco

Espelho

Sofá

Armários e gavetas

TV UHD de LED de 50”

Sistema de som Naim com alto-falantes (2) e

subwoofer

Janelas panorâmicas incluindo vigias de

abertura

Venezianas de tensão manual para

Iluminação LED no teto (24v) regulável e luz

oculta (24v) integrada ao controle de

iluminação da seleção de cena

BANHEIRO PRIVATIVO

CAMAROTE DE PROA

Luzes individuais de cabine

Tomadas 220/240v (2)

Ponto de carregamento USB

Carpete

Lavatórios duplos e bancada em superfície

sólida termoformada

Espelho

Armários de armazenamento

Compartimento de chuveiro com bomba

automática

Exaustor

Janela com vigia de abertura

Veneziana de tensão manual

Iluminação LED no teto e luz oculta (24v)

integrada ao controle de iluminação da seleção

de cena

Acessórios de banheiro

Piso de superfície sólida

Cama de casal grande com gavetas abaixo

Guarda-roupa com prateleiras

Penteadeira

Espelho



BANHEIRO PRIVATIVO

Armários e gavetas

Janela com vigias de abertura

Veneziana de tensão manual

Escotilha de convés

Iluminação LED no teto e luz oculta (24v)

integrada ao controle de iluminação da seleção

de cena

Luzes individuais de cabine

Tomadas 220/240v (4)

Ponto de carregamento USB

Carpete

Lavatório e bancada em superfície sólida

termoformada

Espelho

Armários de armazenamento

Compartimento de chuveiro com bomba

automática

Exaustor

Janela com vigias de abertura

Veneziana de tensão manual

Iluminação LED no teto e luz oculta (24v)

integrada ao controle de iluminação da seleção

de cena

Acessórios de banheiro

CABINES DE HÓSPEDES A ESTIBORDO E

BOMBORDO

BANHEIRO PRIVATIVO

Piso de superfície sólida

Duas camas de solteiro com gavetas abaixo

(com opção de conversão para cama de casal)

Cabeceira

Guarda-roupa com prateleiras

Espelho

Armários e gavetas

Janela com vigias de abertura

Venezianas de tensão manual

Iluminação LED no teto e luz oculta (24v)

integrada ao controle de iluminação da seleção

de cena

Luzes individuais de cabine

Tomadas 220/240v (2)

Ponto de carregamento USB

Carpete

Lavatório e bancada em superfície sólida

termoformada

Espelho

Armários de armazenamento

Compartimento de chuveiro com bomba

CABINE DA TRIPULAÇÃO

automática

Exaustor

Janela com vigia de abertura

Veneziana de tensão manual

Iluminação LED no teto e luz oculta (24v)

integrada ao controle de iluminação da seleção

de cena

Acessórios de banheiro

Piso de superfície sólida

Porta de acesso ao toalete a partir da

passagem

Duas camas de solteiro com armazenamento

abaixo

Cabeceira

Guarda-roupa com prateleira

Espelho

Armários e gavetas

Janela do espelho de popa com venezianas

Vidro da vigia de abertura

Luz de LED no teto (24v)

Luzes individuais de cabine

Tomadas 220/240v (2)

Ponto de carregamento USB

O lazarette de popa padrão incorpora



BANHEIRO PRIVATIVO

SISTEMAS DE ENERGIA E CONDUÇÃO

iluminação no teto, janela do espelho de popa,

escotilha de acesso com escada e espaço de

armazenamento

Acesso à sala de máquinas pela porta

Lavatório com bancada de superfície sólida

Espelho

Armários de armazenamento

Compartimento de chuveiro com bomba

automática

Exaustor

Luz de LED no teto (24v)

Acessórios de banheiro

Piso antiderrapante

Sala de máquinas à prova de som

Entradas de ar de alto volume

Ventilador-exaustor da sala de máquinas com

retardo de tempo eletrônico

Silenciadores de exaustão do motor e

exaustores refrigerados a água

Bancos do motor integralmente moldado com

casco para resistência e absorção de vibração

Divisórias dianteiras e traseiras da sala de

máquinas integralmente ligadas

Motores montados de forma flexível

Extintor de incêndio automático com controle

remoto

Bombas de esgoto automáticas e manuais

Eixos propulsores da Marinemet

Propulsores de 5 pás em níquel, alumínio e

bronze

Lemes balanceados de alta velocidade

Proteção catódica para a engrenagem de popa

Engrenagem de popa, motores, funis de

tanques de combustível, etc., todos

eletricamente ligados

Propulsor de proa (250kgf/551lbf) com

controles de estação dupla

Iluminação da sala de máquinas

Escotilha de acesso e escada da sala de

máquinas

Porta da sala de máquinas para a área da

tripulação (pelo toalete da tripulação)

Sistema de direção eletro-hidráulica assistida

Controles eletrônicos do motor e da mudança

de marcha

Ponto de abastecimento de água doce na sala

de máquinas

Selos autocompensadores sem gotejamento

SISTEMAS ELÉTRICOS

24 volts:

220/240 volts:

para eixo

4 baterias de carga pesada para partida do

motor

6 baterias auxiliares de carga pesada

Instalação de conexão de bateria com controle

remoto na posição do leme

Ambos os bancos de bateria são carregados

por meio de um relé sensível à tensão que faz

paralelo a ambos os bancos de bateria quando

uma fonte de carregamento está presente

1 carregador de 60 A de bateria de 24v e 1

combinação de carregador de 60 kW do

inversor de 2,6 A

Interruptores principais remotos da bateria com

interruptor de controle no painel do interruptor

principal

Disjuntores em todos os circuitos

Dropper de tensão de 12v para determinados

circuitos de navegação e rádio

Gerador de 22,5kW em próprio escudo acústico

com exaustão refrigerada a água e



AR CONDICIONADO

especialmente silenciada

Extintores de incêndio automáticos

Tomada de cais 63 A

Interruptor de mudança de gerador/energia de

terra

Sistema de verificação de polaridade

Proteção de fuga à terra

Disjuntores em todos os circuitos

Pontos de energia (240v) em: camarote do

proprietário, cabines de hóspedes, cozinha e

área do salão

Pontos para barbear em todos os banheiros

Detectores de fumaça (cozinha, camarote,

saguão inferior e área da tripulação)

Sistema Böning

Ciclo reverso de ar condicionado/aquecimento

Capacidade do resfriador de 128.000 BTU com

capacidade do ventilador de 128.000 BTU

Adequado para temperatura ambiente a 40°C

(por exemplo, Tropical)

Controles em todas as cabines e tomadas em

todas as áreas (incluindo tomadas em

banheiros e na cabine da tripulação)

O gerador padrão de 22,5 kW é adequado (N.B

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

SISTEMA DE ÁGUA

tem capacidade suficiente para estabilizadores

giroscópicos, assim como ar condicionado)

Tanques de combustível (em liga de grau

marítimo NS8) com sistema de interconexão

oferecendo 990 gal/1.189 US gal/4.500l de

capacidade

Funis de combustível nos conveses de

bombordo e estibordo

Filtros de combustível duplex de alta

capacidade com coletores de água e válvulas

de comutação, sensores de advertência de

água conectados a luzes de advertência no

leme inferior

Válvulas de combustível remotas no armário da

cabine de pilotagem

Medidores de combustível no console do leme

principal

Tanques de água totalizando 184 gal/221 US

gal/836l mais 16 gal/19 US gal/73l no

aquecedor de água

Água aquecida por motores e termostato de

240v

EXTINTORES DE INCÊNDIO

BOMBAS DE ESGOTO

Bomba de água automática com filtro

Disjuntor principal no painel do interruptor

Medidor de nível de água

Funil do convés

Sistema elétrico de água doce do banheiro

ligado ao tanque de retenção de 88 gal/106 US

gal/400l, medidor de conteúdo e descarga

elétrica de baixo ruído ao mar, com sistema de

reserva de maceração, bem como sistema de

descarga nas docas

Extintores de incêndio de acionamento

automático/manual na sala de máquinas

Extintores de incêndio operados manualmente

(7) no camarote do proprietário, no camarote

de proa, nas cabines de hóspedes a bombordo

e estibordo, na cozinha, posição do leme

inferior e cabine de popa

Bombas de esgoto elétricas de controle

automático/manual na sala de máquinas (2),

área do leme, acomodação de proa (6 no total)

Bomba de esgoto manual de alta capacidade

com sistemas de válvula e pontos de sucção



OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

nas mesmas áreas

As bombas de esgoto elétricas têm controles e

luzes de advertência na posição do leme e luz

de advertência com alarme sonoro no leme do

flybridge

Mastro porta-bandeira

Defensas (8)

Espias de amarração (4)

Croque

Kit de primeiros socorros

Kit de ferramentas

Manual do proprietário e manual do motor

Colchas fornecidas em todas as cabines (exceto

cabine da tripulação opcional)

Conjunto de toalhas (8 grandes, 8 de mãos)

Conjunto de taças de cristal (8 conjuntos com

copo e taças de vinho)

Conjunto de porcelana Princess (8 conjuntos)

Conjunto de talheres (8 conjuntos com 7 peças

de talheres David Mellor “Paris”)

Porta-documentos do navio

Alça reserva do guincho da âncora

ACABAMENTOS

Conveses de teca para a plataforma do espelho

de popa, degraus para o flybridge e flybridge

Piso de madeira (tábuas com ranhura em V) na

cozinha, na área de jantar e no leme

Móveis nas opções de Carvalho Alba ou

Carvalho Rovere com acabamento acetinado.

Carvalho de prata ou Nogueira com

acabamentos acetinados ou lacados brilhantes

disponíveis como opções

Pisos de superfície sólida em todos os

banheiros das suítes

Bancadas de lavatórios de superfície sólida

termoformados em todos os banheiros das

suítes

Bancada da cozinha em quartzo

Escolha entre uma ampla variedade de tapetes

e tecidos para estofamento de alta qualidade

Cortinas ou protetores solares em todas as

janelas, portas e vigias

A cabine da tripulação tem móveis de madeira

para barco e piso de madeira. O piso do

banheiro da tripulação é de superfície sólida

com bancadas de superfície sólida
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SPROTEGER O SEU REFÚGIO

O seu iate é o seu paraíso, pelo que o seu bem-

estar e da sua família é para nós da maior

importância. É por isso que apresentamos o

‘Princess Lifeline’ movido por MedAire. Um

serviço de SOS 24/7 oferece acesso a

assistência médica e de segurança. Um

telefonema liga-o à equipa MedAire com mais

de 200 especialistas em segurança global e 80

000 prestadores de serviços médicos

acreditados que podem assisti-lo no caso de

uma emergência médica ou de segurança em

viagem. Pode estar tranquilo a bordo sabendo

que tudo está a ser resolvido.

http://brochures.princessyachts.com/?accessible
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AS N OSSAS PA RCE RIAS

http://brochures.princessyachts.com/?accessible


A Princess orgulha-se de estar
associada a algumas marcas
exclusivas que partilham da
nossa visão e valores essenciais
e oferecem experiências de
exceção aos respetivos clientes.

Para celebrar o nosso 50º aniversário, a

SEABOB criou uma coleção de Edição

Limitada que foi o início de um

relacionamento único com esta marca

naval de sucesso. O sucesso da nossa

edição limitada SEABOB que celebra o

nosso 50º aniversário, assinalou o início de

um relacionamento único com esta marca

naval de sucesso. Desde então,

colaborámos numa nova coleção de

designs de edição limitada como o

Ao evoluirmos na nossa oferta tecnológica

em cada um e todos os Princess, a nossa

parceria com a NAIM oferece sistemas

audiovisuais de classe mundial que

continuam a reescrever os guias dos

audiófilos.



A Princess teve a honra de ser o primeiro

fabricante de iates de luxo a colaborar

oficialmente com The Marine Conservation

Society. É a nossa maneira de apoiar e

suster a ecologia marítima, assegurando

um meio-ambiente para as gerações

futuras descobrirem e explorarem.

Com uma paixão partilhada pela

sustentabilidade e conservação dos

oceanos, associámo-nos recentemente à

Ecoworks Marine para ajudarmos a resolver

o desafio de criar uma abordagem mais

amiga do ambiente da limpeza dos iates.

Numa inovação na indústria, a Ecoworks

Marine desenvolveu a gama “Preservar os

Mares Vivos” (Preserve the Living Seas),

um conjunto único de produtos de limpeza

totalmente biorenováveis, com

A Williams Jet Tenders é o nosso

fornecedor de eleição, sendo todos os

iates Princess concebidos para receberem

os modelos da gama.
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RE CON H E CIME N TO
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A nossa prioridade é sermos

considerados os melhores

pelos proprietários de

nossos iates, mas o

reconhecimento por parte

de especialistas

independentes, através de

vários prêmios renomados,

trouxe à Princess e aos

nossos artesãos um

tremendo orgulho.



Robb Report

Best of the Best Yacht

X95

2021

IBI Boat Builder Awards

Best Apprenticeship Scheme 2019

Princess Royal Training Award

Apprentice Scheme

2020

World Yachts Trophies

Best Shipyard

2019

The Sunday Times Profit Track

100

Best Brand Award

Princess Yachts Limited

2019

Motor Boat Awards

Best Flybridge up to 60ft

F55

2019

Asia Pacific Boating Awards

Best Yacht Design Innovation

R35

2019

IBI Boat Builder Awards

Retail Marketing Initiative

R35 Communications Campaign

2018

World Yachts Trophies – Yachts

France

Best Layout 45-62'

F55

2018

Asia Boating Award

Best Sportscruiser over 55ft

V65

2018

Motor Boat Awards

Sportscruisers over 45ft

S60

2018

Asia Boating Awards

Best Sportscruiser up to 45ft

V40

2017

Motor Boat Awards

Sportscruiser over 45ft

V58

2017

Motor Boat Awards

Flybridge over 55ft

75 Motor Yacht

2017

World Superyacht Awards

Semi-Displacement & Planing Two

Deck Motor Yacht

Antheya 35M

2016

Asia Boating Awards

Best Production Motor Yacht

(15m–24m)

75 Motor Yacht

2016

Asia Pacific Boating

Best Worldwide Semi Custom

Built Yacht (25m and above)

40M

2015

Motor Boat Awards

Sportscruiser over 45ft

V48 Open

2015

Motor Boat Awards

Flybridge over 55ft

S72

2015
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REDE DE
DISTR IBU IDORES
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Com uma ampla rede de distribuidores

ao redor do mundo, podemos levar-lhe

um atendimento personalizado de

primeira linha em quase todos os

lugares. Fazemos tudo o que podemos

para garantir que o processo de compra

de um Princess seja outro aspecto

empolgante de se possuir um. Os

nossos revendedores especialistas

contam com anos de experiência e

conhecimentos sem igual sobre os

nossos iates. Para obter mais

informações sobre quaisquer dos iates

em nossa linha de produtos, entre em

contato com o seu escritório local da

Princess. O endereço e detalhes para

contato podem ser encontrados em

nosso website www.princessyachts.com



COBERTURA GLOBAL
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* As deslocações são calculadas com 50% de

combustível e água com bote salva-vidas mas

sem equipamentos opcionais instalados ou outros

equipamentos.

† As velocidades máximas irão variar conforme a

limpeza do casco, a condição do eixo propulsor

da popa, a carga da embarcação, as temperaturas

da água e do ar, as condições do mar e outros

fatores. As estimativas de velocidade são

portanto apresentadas de boa-fé, mas sem

garantia ou responsabilidade por parte da

Princess Yachts Limited. As embarcações

ilustradas neste livro podem estar equipadas com

alguns equipamentos opcionais. As especifi

cações podem ser alteradas a qualquer momento,

sem aviso prévio ou responsabilidade por parte

do fabricante. Especifi cação dos EUA

‡ Algumas especifi cações, que variam conforme

o modelo, são aprimoradas nos iates da Princess

produzidos para uso na América do Norte. Assim,

especifi cações e equipamentos irão diferir em

relação às informações listadas no livro para os

iates da Princess destinados à América do Norte

(p. ex., condicionamento de ar e um gerador

aprimorado serão incluídos como padrão, para

todos os modelos norte-americanos, e para a

cozinha serão fornecidas instalações elétricas em

vez de sistemas a gás). Consulte o livro de

Especifi cações dos EUA para obter todos os

detalhes relativos às especifi cações de modelos

individuais para uso na América do Norte.

Version 1.0

Updated April 30th 2021
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Para obter mais informações ou encontrar um distribuidor, é favor visitar
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