




A joia mais rara das águas foi feita para você

400 GRAN COUPÉ



Banco de piloto duplo com acento rebatível para 
ajuste de pilotagem

Painel esportivo

Chaise de copiloto com encosto posterior (chaise 
e banco)

Estofamentos do cockpit em courvim antimofo

Mesa de centro em teca

Bancada com pia e geleira

Opção para instalar geladeira e ice-maker no cockpit

Barzinho em acrílico com iluminação em LED

Tapete carpet

Itens de série no cockpit

Espaço Gourmet com porta-copos e pia 

Plataforma de popa estendida 

Compartimento para volumes/molhados

Ducha na plataforma de popa

Tomada de cais

Chave geral com divisor de cargas

Escada retrátil plataforma de popa 

Porta de acesso ao cockpit

Itens de série na popa
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Solário de proa

Roller

Gaiuta do teto da cabine

Guarda mancebo alto, bipartido em inox

Âncora e corrente 50m com distorcedor 

Itens de série na proa

Para-brisa em vidro 

Limpadores de para-brisa (2 braços)

Cunhos em inox distribuídos ao longo do convés para 
opções de amarrações

Pega mão em inox distribuídos no cockpit, popa, 
passadiço lateral e proa

Itens de série no convés

Camarote de proa fechado com armários suspensos 
cama de casal e demi-suite

Camarote de popa com 2 camas de solteiro com 
complemento para cama de casal

Salão com sofás e mesa de madeira

Luzes da cabine em LED

Itens de série na cabine

Enxoval para 2 camarotes 

Persianas nas janelas

Almofadas para sala

Tanque de água doce 230L
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Instalações elétricas para itens de série

Chicote elétrico completo 110 e 12v

Painel elétrico de disjuntores com teclas seletoras 
na cabine

Carregador

Luzes de navegação

Luzes de cortesia em LED

Buzina

Bússola

Instalações hidráulicas para itens de série

Itens de série gerais
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2 baterias de motor 220Amp

2 baterias de serviço 220Amp

Sistema de direção e comando completo

Instalação e ativação do motor

Itens de série montagem básica

Kit isolamento térmico e acústico no paiol

Bomba de porão com automático

Bomba de água doce pressurizada

Blower

Tanques de combustível – 2 x 380 litros

Extintor com acionamento à distância

Luz na casa de máquinas

Anodo

Itens de série na casa de máquinas
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Banheiro com box e chuveiro

Chuveiro suspenso

Vaso sanitário elétrico

Armário com pia sobreposta

Itens de série no banheiro
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Armários em madeira

Micro-ondas

Pia

Itens de série na cozinha
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Comprimento Total: 11,60 m

Comprimento com opcionais: 12,40 m

Calado de casco: 0,60 m

Calado de máximo: 0,75 m

Ângulo V: 18º

Boca: 3,80 m

Combustível: 2 x 380 L

Água: 230 L

Capacidade pessoas dia: 14

Capacidade pessoas pernoite: 4

Altura da cabine: 1,90 m

Altura do banheiro: 1,90 m

Altura do suíte: 1,90 m

Banheiros: 1

Camas: 1 cama de casal proa + 2 camas popa 
com opção de complemento para casal

Motorização mínima: 2 x 300HP

Motorização máxima: 2 x 380HP
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Fogão elétrico 

Churrasqueira elétrica

Guincho elétrico 

Hard top com acionamento elétrico 

Geladeira Cabine

Gerador

Acionamento elétrico casa

de máquinas

Ar-Condicionado de 16.000

Sistema de direção escamoteável         
(caixa BIG-T)

TV de sala 22” 

Flaps

Geladeira externa

Tv 2 quartos 22”

Antena externa

GPS com sonar

Rádio VHF

Sistema de som CD DVD MP3 6 alto-
falantes modulo e subwoofer

Farol

Luz subaquática

Ar-condicionado meia-nau e cockpit

Boiler

Porta defensa

Transformador

Ice maker

Suporte motor de bote

Suporte bote

Suporte para standup

Porta-caniço

Teka fácil (sintética) completa

Teka madeira completa

Toldo elétrico

Persianas cabine 

Toldo fechamento de popa

Acabamento interno teto ht

Antena TV SKY 35

Opção de fechamento de cabine meia-nau

Pacote de opcionais COMFORT

Itens opcionais avulsos

Opcionais

Utilize o leitor de QR Code do seu smartphone 

para ler o código ao lado e conhecer as cores 

de casco disponíveis para a sua F400 Gran Coupé.
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À sua frente, a imensidão do mar. Atrás de você, os outros.



Rua Bruno Vicente da Luz, 95 | Espinheiros |  I ta ja í-SC | SAC 47 3249.9966 | www.f ibrafor t .com.br
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