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j
O mais recente lançamento da Phoenix Boats

Um barco com
a cara do verão
A nova Phoenix 255 junta-se à família Platinum
para completar a linha de lanchas de maior
sucesso do Brasil. Uma embarcação de proa aberta,
espaçosa e cheia de detalhes Por Thais Zago
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A

presentada ao público no Rio
Boat Show 2012, que aconteceu
em abril, a 255 Platinum é o mais
recente lançamento da Phoenix
Boats. Com design italiano,
targa de inox projetada à vante
(opcional), banheiro fechado e
diferenciado acabamento, essa
lancha oferece espaço para passeios confortáveis com a
família e amigos, acomodando até 12 pessoas. O casco,
com step turbo, garante menor tempo de planeio,
maior aproveitamento da motorização e baixo ângulo j
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Design italiano,
banheiro
fechado e
diferenciado
acabamento
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de giro nas manobras. Alguns itens exclusivos, como
a escada embutida na proa, dois paióis interligados no
fundo do casco, dois solários de proa e um solário para
duas pessoas na popa com banco rebatível, fazem da
255 Platinum uma lancha de proa aberta completa e,
mesmo recém-lançada, já é um barco de destaque no
mercado brasileiro.
Seu sucesso pôde ser percebido durante o salão
do Rio de Janeiro, onde, segundo o estaleiro, foram
vendidas mais de 50 unidades da lancha. Estimase que ela encerre 2012 com mais de 120 unidades
vendidas e represente o modelo cujo lançamento seja
o de maior sucesso do estaleiro desde a 230 Plus, líder
absoluta em vendas nessa faixa de tamanho. “Este
está sendo um ano incrível para o estaleiro”, diz o
diretor da Phoenix Boats, Edvan Moraes. “Atingimos
um sucesso enorme com a 255 Platinum e com ela
conseguimos completar a nossa linha de embarcações.
Para se ter uma ideia, são duas linhas de montagem

Itens exclusivos
fazem da 255
Platinum uma
lancha completa
para esse barco, trabalhando em dois turnos com
exclusividade. E olha que o modelo foi lançado há
menos de sete meses. Imagine quando o cliente puder
ver nas marinas essa lancha com a mesma intensidade
que vê a 235 Platinum, por exemplo? Temos que
nos antecipar a essa demanda que será bastante
consistente. Além disso, agora, o cliente Phoenix
encontra, dentro da marca, o seu próximo barco, seja
ele qual for. A 255 fez isso. Para 2013, ampliaremos
ainda mais a linha, com embarcações acima de 38
pés. Só que esses projetos ainda são mantidos no mais
rigoroso sigilo.”

Espaçosa e bem equipada

A Phoenix 255 Platinum oferece muito espaço a bordo,
acomodando confortavelmente três adultos na proa,
dois vão deitados em espreguiçadeiras anatômicas.
A proa também apresenta uma escada escamoteável,
escondida em um paiol próprio, que facilita muito o j
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Banheiro, sofás e solário

PERFILNÁUTICO

95

PERFIL PHOENIX 255 PLATINUM

embarque e desembarque em praia ou represa.
À meia-nau, os bancos do piloto e do passageiro
possuem regulagem completa, são rebatíveis e
giratórios. Ao lado do banco do passageiro, sob o
console, fica o banheiro fechado. Sua entrada tem
uma porta grande, que facilita o acesso de um adulto
com pouca mobilidade ou até mesmo de um idoso. O
banheiro funciona também como um paiol, porque
suas dimensões são realmente muito generosas.
Atrás do banco do piloto há uma pia e uma geleira de
grandes proporções com trava, o que permite navegar
em segurança, mesmo com ela vazia (não é necessário
desembarcar a caixa térmica a cada passeio). O painel
de instrumentos é espaçoso e tem o acabamento de
madeira característico da linha Platinum, bem como as
bordas acolchoadas e revestidas com o mesmo curvim
antimofo dos estofados.
O acesso ao interior do barco se faz por uma
portinhola a boreste (não é necessário passar por

cima dos bancos), que traz dois degraus até o nível
do piso do cockpit. A bombordo, dentro da cabine,
está um banco com encosto rebatível que suporta
confortavelmente dois adultos. É possível, inclusive,
navegar deitado neste solário.
A lancha possui três gigantescos paióis no cockpit,
sendo um abaixo do solário de popa (do volume de
uma banheira de hidromassagem pequena) e outros
dois (intercomunicantes) sob o piso. Nesses paióis
intercomunicantes é possível guardar varas de pescar
abertas, pranchas de wakeboard, esqui, boias e todo o
equipamento de salvatagem.
A popa tem uma plataforma completa, com outra
escada escamoteável a boreste para acesso à água e
mais uma geleira a bombordo, o que permite pegar um
refrigerante gelado mesmo quando se está nadando,
sem precisar entrar no barco. Além disso, é possível
instalar uma churrasqueira na plataforma.
Como opcional, o barco tem ainda uma targa de aço
inox projetada à vante, que serve como suporte para
iluminação e também para puxar esqui. Praticamente
todos os barcos acabam saindo de fábrica com esse
item, principalmente por conta do design. j

Especificações técnicas

Largura: 2,62 m

Comprimento total: 7,70 m
Largura total: 2,62 m
Calado leve: 0,30 m
Calado carregado: 0,40 m
Profundidade com motor: 0,50 m
Motorização mínima: 175 HP
Motorização máxima: 300 HP
Motorização recomendada: 200 HP
Tipo de motor: Popa
Peso máximo do motor: 288 kg
Peso embarcação: 1.688 kg
Capacidade: 12 pessoas
Tanque de combustível: 200 L
Tanque de água: 60 L
Carga máxima: 1.100 kg

Comprimento total: 7,70 m

São duas linhas de montagem trabalhando
em dois turnos com exclusividade
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Bancos do piloto e do passageiro são rebatíveis e giratórios
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Espaço para três pessoas na proa, dois deles em espreguiçadeiras anatômicas

Navegação segura
e sem respingos

Quanto à navegação, a Phoenix 255 Platinum não
deixa a desejar. O casco tem step turbo, um desenho
patenteado que cria um colchão de ar entre a lâmina
d’água e o fundo da embarcação, garantindo menor
tempo de planeio, baixa velocidade, menor giro nas
curvas, otimização máxima da motorização e, ao
mesmo tempo, segurança nas manobras mais bruscas,
já que passa total controle ao piloto. O barco chega a 50
MPH com um motor de popa de 225 HP, sendo possível
montar a lancha com um motor entre 175 e 300 HP.
A laminação do casco e a qualidade dos materiais
utilizados conferem a esse barco robustez e leveza.

O casco vem com faixa lateral em seis cores básicas
(vermelho, preto, azul, amarelo, verde e branco),
mas pode ser personalizado de acordo com a vontade
do proprietário. As cores do estofamento também
podem ser escolhidas (bege, branco, caramelo, suas
combinações entre si e com amarelo, azul, verde
e vermelho), o que cria dezenas de combinações,
desde a mais clássica (bege com caramelo) até as mais
esportivas (vermelho e amarelo, por exemplo). S

Serviço
Telefone: (82) 3311-6969
E-mail: comercial@phoenixboats.com.br

O cliente Phoenix encontra, dentro da marca,
o seu próximo barco, seja ele qual for
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