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Oxygène Yachts apresenta catamarã AIR 77 em Cannes
Barco tem 280m² de área útil

O estaleiro Oxygène Yachts apresentará o catamarã AIR
77 no Cannes Boat Show, em setembro. Os criadores do
barco, Frédéric Sarfati (design) e Raphaël Krepser
(produção), queriam criar um catamarã que se
misturasse com o ambiente e ao mesmo tempo
oferecesse uma espaçosa área de convívio: o AIR 77 tem
uma área útil de 280 m².

O designer escolheu discrição como tema, respeitando a
estética natural do mar. A harmonia com o ambiente é
demonstrada pelas linhas do casco, simples e
extremamente eficientes em mares agitados, e pela
posição baixa do barco na água e pela harmoniosa
superestrutura de carbono e vidro.

Essa abordagem também aparece na escolha da
motorização, dois motores de 260 hp, para uma
intencional velocidade máxima de 20 nós. O consumo
de combustível é mantido em 42 l/h a 12 nós. Graças a
suas duas turbinas UltraJet/Masterjet, combinadas com

o peso leve e modesto calado, o AIR 77 é fácil de manobrar e pode acessar até as mais isolada baía. 

O catamarã tem quatro cabines principais e duas cabines duplas para tripulação.

Ficha técnica – AIR 77

Comprimento: 23,00 m
Boca: 10,40 m
Calado: 0,80 m
Deslocamento: 35 T
Motorização: 2 x 260 hp Volvo (mínima), 2 x 600 hp Volvo (máxima)
Velocidade de cruzeiro: 12 nós
Velocidade máxima: 20 nós
Consumo de combustível: 43/65 litros/hora
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