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 VELOZES E SEGUROS  FISGADAS NO VERÃO  MERGULHOS RADICAIS  FIM DE SEMANA EM PARATY  MEU BARCO, MEU NEGÓCIO  SOM A BORDO  MARINER BOAT SHOW

SESSA
42 FLY
FLÓRIDA
270 OCEAN
NAUTIQUE
G25
DUFOUR
500

COMO NAVEGAR
(COM SEGURANÇA)
A MAIS DE

100MPH

PESCARIAS INFALÍVEIS
CHARTER EM PARATY
SUCESSO NAS REGATAS

LANÇAMENTOS

APRESENTAMOS
AS NOVAS SEA RAY
E BOSTON WHALER

Sessa

42 FLY

Por Johnny Deep - Fotos Pepe Mélega

N

ão é só no aspecto visual que o barco chama
a atenção. Desenhado para usufruir de
todas as vantagens que a propulsão IPS
da Volvo-Penta oferece, ele tem excelente
performance, ao mesmo tempo em que oferece mais
espaço interno que barcos desenhados para uso de
transmissão convencional.
A Sessa Marine nasceu desenhando lanchas
menores, onde o aproveitamento de espaço é
fundamental para o sucesso de um barco. Assim,
essa “herança” é encontrada por todo o lado e sempre
com bom acabamento. É evidente também que a
Intech Boating, que fabrica e detém os direitos da
marca italiana no Brasil, soube interpretar hábitos
e necessidades do mercado brasileiro, o que fica
bastante evidente nesse barco.
Vejamos a plataforma de popa, por exemplo.
Bastante ampla, ela possui uma cozinha gourmet
com churrasqueira integrada, que, em conjunto com
o banco e a mesa em madeira teca, faz a alegria dos
clientes brasileiros.
Do cockpit de popa uma escada com degraus em
teca dá acesso a outra área bem ao nosso gosto, o
amplo fly-bridge, que, com seus 6,5m2, é um dos
maiores encontrados
UM PONTO A MAIS
em barcos desse
segmento. Além de um
aconchegante sofá com
Excelente
mesa em teca na parte
posterior, o fly possui
performance
amplos solários à frente
e mais espaço
e ao lado da segunda
interno são
estação de comando,
cujo banco fica à frente
vantagens
do bar molhado que
proporcionadas
serve a essa área.
Confortáveis solários
pelo uso da
é o que não falta nessa
propulsão IPS
embarcação, pois há
mais um na proa, e um
neste modelo
em cima da cabine que
acomoda muito bem até três pessoas.
A divisão interna do barco também propicia a
integração. O salão é separado do cockpit de popa por
uma porta de correr, que, quando aberta, faz com que
os dois ambientes se tornem um só. Seu sofá em “L” fica
a boreste, de frente para o centro de entretenimento,
um gabinete em que a boa TV de tela plana desaparece
ao toque de um botão, quando não está em uso.

À direita, o salão com porta de acesso ao cockpit de popa, formando um
amplo espaço; a cama de casal da suíte Master; e a posição de comando
interno, bastante ergônomica e com espaço para instalar instrumentos.
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Design italiano e o gosto brasileiro por
amplos espaços na popa e no fly fazem
o sucesso desta lancha
A cozinha fica a bombordo, mais adiante, e para
alcançá-la descemos apenas dois degraus - cortesia do
deslocamento mais para a popa dos propulsores IPS.
Dessa forma, quem está cozinhando não se isola do resto
do pessoal. Seu arranjo é funcional e conta com freezer,
geladeira, fogão elétrico de duas bocas, microondas, além
de amplas áreas de balcão, que tem a pia integrada. Tanto
em cima quanto embaixo do balcão, um bom número de
gabinetes garante espaços adequados para guarda - louça,
utensílios e alimentos.
Do lado oposto à cozinha, encontramos a boa
estação de comando, com banco de dois lugares, que é
bastante ergonômica e possui espaço para a instalação
dos instrumentos dos motores, além de um display
multifuncional de até 18 polegadas. O joystick para
comandar os IPS em manobras está posicionado no
painel, o que dificulta a sua utilização em manobras à

ré. Se localizado na parede de boreste, poderia ser mais
facilmente operado com o piloto virado para a popa.
Complementando o lay-out interno, há as duas cabines
na proa, além da suíte master com uma cama de casal
tamanho queen size e uma segunda suíte com duas camas
de solteiro. Cada uma delas tem seu próprio banheiro,
sendo que o da suíte master tem acesso exclusivo. Ambos
os banheiros possuem um lay-out inteligente, em que o
vaso (elétrico) fica dentro do box do chuveiro, coberto por
um banco em teca. E não faltam, é claro, armários para
possibilitar uma estadia mais longa a bordo.

Como navega

Em um dia ensolarado no Guarujá, com mar bastante
calmo, foi realizado o teste da Sessa 42 Fly. Os dois
Volvo-Penta IPS500 e seus D6 Diesel de 370hp cada
proporcionam uma aceleração vigorosa ao conjunto, em

A escada de acesso ao fly possui degraus em teca e permite
o acesso em segurança; já a plataforma de popa com
churrasqueira é ampla e ideal para curtir os dias ensolarados.
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SESSA 42 FLY
PROPULSÃO DISPONÍVEL:
IPS

Pontos altos
u Design e acabamento
u Tamanho do fly-bridge
u Lay-out do banheiro

Pontos baixos
u Posição do joy stick
u Réguas de Teca do piso correm transversais ao eixo do barco; réguas
longitudinais asseguram melhor “grip” com barco inclinado

 Resultados de testes da
VELOCIDADE

MARINER

EFICIÊNCIA

BRASIL

função da maior eficiência, se comparados a um trem
de força convencional. Os dois hélices contrarrotantes
conseguem transferir melhor a potência dos motores,
principalmente em rotações mais baixas. A velocidade
final de 39,2 mph surpreende, levando-se em conta a
potência total de 740 hp.
Mesmo com mar calmo, conseguimos sentir o
comportamento do barco em mar agitado passando
em cima de esteiras geradas por outros barcos e
verificamos que o casco corta bem as ondas, com
determinação e maciez.
O comportamento em curvas é neutro e mesmo
do fly sentimos segurança em todas as situações,
incluindo aquelas com curvas mais fechadas.
Design italiano, no jeito brasileiro, com amplo
fly bridge e boa performance é a característica chave
dessa bem-acabada lancha e certamente deverá
conquistar seu merecido lugar no competitivo
mercado das lanchas de 40 pés.

u COMPRIMENTO TOTAL: 13,20 m u BOCA: 4,00 m u CALADO: 0,90 m
u DESLOCAMENTO: 10.500kg u ÂNGULO DE “V” POPA: Verificar
u CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL: 940 litros u CAPACIDADE DE ÁGUA: 340
litros u POTÊNCIA MÁXIMA: 740 hp u MOTORIZAÇÃO: 2x Volvo-Penta IPS500,
com 370hp cada

OPERAÇÃO

					
Consumo		
Autonomia		
Ângulo
Nível de
										 ruído
rpm

kts

600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3400

3,9
5,4
7,3
9,3
9,8
12,8
19,7
23,7
28,0
34,1

mph

lp/h

4,5
2,3
6,2
6,1
8,4 10,6
10,7 24,2
11,3 42,4
14,7 62,1
22,7 75,7
27,3 98,4
32,2 121,1
39,2 166,5

mn/L

1,72
0,89
0,69
0,38
0,23
0,21
0,26
0,24
0,23
0,20

m/L

1,98
1,03
0,79
0,44
0,27
0,24
0,30
0,28
0,27
0,24

nm

m ST

1,453
754
583
325
196
174
220
204
196
173

1,672
868
671
374
225
201
253
234
225
199

(graus)

2
3
3
4
4
3
3
3
2
2

(dB)

62
69
72
73
75
79
81
82
83
84

VELOCIDADE DE CRUZEIRO MAIS ECONÔMICA

CONDIÇÕES DO TESTE
Teste realizado em Guarujá com ventos de 0kts, ondas de 0,5m. MOTORIZAÇÃO:
2x Volvo-Penta IPS500, com 370hp cada. Carga a bordo: 3 tripulantes, 450l de
combustível e 150l de água.
regattayachts.com.br
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