LAND & SEA

IATEINFLÁVEL
O

AZX 440

No Brasil, um dos maiores modelos
fabricados pelo estaleiro AZX Infláveis
é o novo AZX 440 Evolution, um bote
com fundo de fibra de vidro e comando à
distância que chega com muitos atrativos
para aumentar a ampla linha de produtos
da marca. Entre os destaques do modelo,
de 4,40 metros de comprimento (15 pés),
estão o tanque de combustível (de 45
litros) instalado na proa e que é removível,
para facilitar a manutenção e melhorar
o desempenho, e a boa largura interna
do convés, que, segundo os projetistas,
pode ser comparada a de um barco
de 5 metros. Além disso, segundo o
fabricante, o formato do casco é inspirado
nos modernos modelos italianos, com
flutuadores que não tocam a água
durante a navegação, o que promete
entregar um desempenho surpreendente,
reduzindo o arrasto e, consequentemente,
aumentando o desempenho. O AZX
440 tem capacidade para levar até
oito pessoas, sofá na popa e na proa
(com paióis) e preço do casco (sem
motorização) a partir de R$ 30 mil,
quando equipado com flutuadores de
pvc nitrílico, um tipo de tecido que vem
conquistando cada vez mais a preferência
dos donos de infláveis. A motorização
recomendada é de 40 a 75 hp de popa.

TIRE OU CURTA
UMA ONDA COM
BARCOS INFLÁVEIS
NA REPRESA OU
LITORAL

concorrido mercado
de barcos infláveis no
Brasil pode receber um
econômico modelo para quem
quer ostentar mesmo sem ter
milhões em sua conta bancária.
A Sun Pleasure, especializada em
infláveis com diversos produtos
a venda pelo site Amazon, vem
despertando interesse com o
modelo Island Party, que simula
um iate. Atualmente fora de
estoque, é comercializado por
US$ 336 (cerca de R$ 2.000).

A embarcação banca certa
imponência e pode levar até
6 pessoas, praticamente uma
aglomeração ao mar. O barco
conta com suporte para bebidas
e tem até um cooler. É preciso
tomar cuidado para não furar.
O iate inflável não vem com
bomba para inflar, mas, quando
vazio, pesa apenas 9 quilos, o
que torna bem mais fácil de
transportar do que um barco de
verdade.
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