boat teste Sessa C40

Sessa C40

Todo conforto de uma HT
COM MAIS DE 60 UNIDADES NAVEGANDO NO BRASIL, A
SESSA C40 CONQUISTOU OS BRASILEIROS COM SEU ESTILO
MODERNO, ÓTIMO ESPAÇO INTERNO E BOA NAVEGAÇÃO
Por: Caio Ambrosio
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A

Sessa C40 deve ser considerado um
case de sucesso no Brasil. Com mais
de 60 unidades navegando pelo país,
ela é produzida pela Intech Boating, empresa
criada em 2007 para atender as demandas
dos barcos de serviço. Em 2011 ampliou a
sua área de atuação ao iniciar a produção
de quatro modelos da marca italiana. Atualmente é detentora dos direitos de representação de três marcas no Brasil. A Sessa Marine, com os modelos F42, C42, C40 e C36; a
marca Key Largo, com o KL27 e o KL28 Sole;
e a marca própria Intech Professional Boats,
com o IB 360.
vel. A plataforma é revestida em teca, tem
chuveiro quente e frio e a escada com quatro
degraus e pega mão.
O espaço no cockpit é bem aproveitado,
entrando um grande sofá em J, que descendo
a mesa vira mais um solário, no lado oposto
um módulo com pia (água quente e fria) e a
possibilidade de instalar um freezer e duas geladeiras. As luzes no hardtop tem dimmer, que
deixam o ambiente ainda mais aconchegante.
Um pouco mais a frente uma chaise long ou
outro solário, quando o teto estiver aberto e ao
lado o posto de comando. A janela lateral do piloto tem uma abertura manual, que ajuda nos
dias de calor, pois na C40 você não pilota com
os cabelos ao vento e sim bem protegido dele.
A posição de pilotagem está bem projetada,
aliada ao volante escamoteável, deixam você
confortável e com o barco na mão.

O painel do barco tem a instrumentação
completa e espaço para o GPS com profundímetro C127 da Raymarine e fácil acesso ao
controle manual do sistema anti-incêndio.
Entrando na cabine a luz natural se faz
presente por todo o salão, graças as janelas que ficam a frente do posto de comando. Os degraus de acesso tem luz de cortesia e um compartimento embaixo dele.
O salão tem um sofá em L, mesa dobrável
com regulagem de altura, cozinha completa e banheiro com box fechado. A cabine de proa tem cama de casal, blackout
nas gaiutas e vigias, armários e acesso direto ao banheiro. A cabine de popa tem
duas camas de solteiro, reversível para
uma ampla cama de casal, armário e um
módulo que pode servir como banco e
tem armários embaixo dele.

O layout da C40 é bem distribuído tanto no cockpit
quanto na parte interna. Apresenta boas soluções e
muita luminosidade em todos os ambientes

A Sessa C40 tem diversos diferenciais que
traduzem esse sucesso de vendas, o maior
tanque da categoria (940 L), ótimo sistema
de segurança com extintor na casa de máquinas, corta combustível e alarme da alagamento, boa posição de pilotagem e autonomia em velocidade de cruzeiro de 13 horas.
Esses são apenas alguns pontos que deixam
a C40 mais atrativa, a plataforma de popa é
um pouco maior que o modelo italiana e isso
foi adaptado aqui no Brasil e deixou a popa,
junto com o espaço gourmet mais confortá-
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DETALHES DO BARCO:

NÚMEROS DA NAVEGAÇÃO:

CONDIÇÕES
DO TESTE
Tempo:
23 graus
com sol
entre nuvens.
Vento
15 km/h Sul.
Ondulação
1 metro
com intervalo
de 7 segundos.

O cruzeiro
econômico
mostra ser
muito eficiente,
principalmente no dia
que o barco estiver cheio
e a navegação deve
ter velocidade
moderada

Em virtude do
grande tanque de
combustível, autonomia
na C40 não é
um problema em
nenhum aspecto

ECONÔMICA

A parelha da Volvo
Penta leva a C40 a
incríveis 36,5 nós de top,
sendo uma das mais
rápidas da categoria

CRUZEIRO

MÁXIMA

RPM

2400

2800

3450

Velocidade (nós)

19,7

26,4

36,5

Consumo (litros)

61

74

115

Milhas/Litro

0,32

0,36

0,32

Litros/Milha

3,10

2,80

3,15

Autonomia (MN)

304

335

298

Autonomia (horas)

15

13

8

9,86”

Ficha técnica

10

5

A escada tem quatro degraus
grandes e pega mão que facilitam
o reembarque

A cozinha recebe muita luz natural e vem completa na versão standard, com
geladeira de 130l, cooktop elétrico com duas bocas e micro-ondas

Com ótimo espaço de circulação,
a ampla plataforma de popa tem
dois paiois, um para cabos e
outro para escada

A lixeira é apenas um buraco ao
lado da pia que conecta com cesto
na casa de máquina

Embaixo da churrasqueira elétrica
tem um móvel que pode guardar os
sapatos ou os utensílios do churrasco

Comprimento 12 m
Boca máxima 3,75 m

15

Peso 9 T
Motorização 2 x Volvo Penta D4 300 HP
Tanque de combustível 940 L
Tanque de água 288 L

0

20

Aceleração
O tempo de planeio da Sessa C40 foi de 9,86
segundos, ótima média para um barco de nove
toneladas, comprovando o equilíbrio do conjunto.

Velocidade de cruzeiro 26,4 nós
Velocidade máxima 36,5 nós
Passageiros dia/noite 12/4+1

www.regattayachts.com.br

A autonomia é avaliada com o tanque de combustível na sua capacidade máxima. Atenção: por segurança, os passeios devem considerar,
obrigatoriamente, uma reserva de 20% da capacidade total do tanque, do ponto de partida até o próximo ponto de abastecimento.
A navegação em cruzeiro econômico é a mais eficiente medição para um barco de passeio, porque considera o melhor consumo da
embarcação de acordo com a proposta do seu casco e o conjunto motorização/propulsão.
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Os dois quartos têm armários
com boa profundidade e tamanho
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Acelerar a Sessa C40 com o mar agitado foi uma
excelente oportunidade para analisar a navegação
do barco e como ele iria se comportar. Não houve
nenhuma surpresa. O casco com o V bem
acentuado proporcionou uma navegação firme

DESEMPENHO
NA PRÁTICA
A Sessa C40 cumpre
o que promete?
O dia em que o teste foi realizado, o mar estava bem mexido, com
muito vento e ondulação de até um
metro. O cenário não poderia ser
melhor para avaliar todos os quesitos e a navegação da C40. Saindo do
Porto de Santos, com o mar grosso
de frente, o barco cortou muito bem
as ondas e teve ótimo desempenho
diante da situação que foi colocado
à prova. Com teto fechado e muita
água por todos os lados, os limpadores de para-brisa foram acionados algumas vezes, em função dos
respingos causados pelo forte vento.
O casco tem um V acentuado e
proporcionou uma navegação firme. Equipada com os motores Volvo Penta D4 300 HP, ele não teve
problemas em encarar o desafio. No
segundo momento, navegamos pelo
canal do Porto de Santos em direção
a Bertioga para sessão de fotos e foi
nesse momento que a C40 atingiu
a velocidade máxima de 36,5 nós.
No geral, a Sessa C40 passou muito
bem no teste que lhe foi proposto.
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IMPRESSÕES AO NAVEGAR:
CONFORTO:

SEU BOLSO:

Todos os ambientes
são aconchegantes e bem
desenvolvidos. Com a otimização
do espaço interno do salão, as
cabines e o banheiro ganharam mais
amplitude no layout da Sessa C40,
são lugares desenvolvidos para você
se sentir em casa.

O modelo testado estava
equipado com todos os opcionais
e custa R$ 1.460.000,00, mas
o barco tem preço a partir de
R$1.250.000,00.

SEGURANÇA:
Esse ponto não deve
existir preocupação, pois a
Sessa C40 tem um sistema de
incêndio com controle manual
no posto de comando, quatro
bombas de porão, sendo duas
com acionamento manual e duas
com acionamento automático.
Além de todas as conexões com
abraçadeiras duplas

CONSTRUÇÃO:
A Sessa C40 é um barco
construído no Brasil, nos mesmos
moldes que o italiano, ou seja,
segue os mais rigorosos padrões de
qualidade. É um barco exportado
para diversos continentes e está
em conformidade com as normas
internacionais de construção.
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ACABAMENTO:

DESEMPENHO:

O material usado no
acabamento é premium e
remete ao estilo italiano de
construir barcos, que usam um
mix de madeira e tecido muito
bem trabalhados. Os tons
disponíveis da madeira deixam
o proprietário livre para criar seu
interior, mas a preferencial nacional
é pelos tons mais claros.

A parelha de Volvo Penta
D4-300 realmente mostra sua
eficiência e como deixou esse
conjunto agradável de pilotar.
As retomadas de velocidade são
instantâneas e assim que o turbo
abre, você sente a força do
motor que ao mesmo tempo é
muito econômico e proporciona
grande autonomia.

INOVAÇÃO:

PILOTAGEM:

Esse quesito deve
ser dado ao layout
e ao aproveitamento
do barco. Mesmo
tendo quarenta pés,
ele transmite a
impressão de estar
em um barco maior.
Outro ponto é a lista de
equipamentos standard.

O console tem um painel
tridimensional rotomoldado com
acabamento em couro. Todos
os instrumentos estão bem
posicionados e na vista dos olhos.
O banco do piloto tem encosto
reversível e corrimão lateral, com
volante com regulagem de altura,
dificilmente você não irá encontrar
a posição ideal de pilotagem.
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O MELHOR USO
A Sessa C40 é um barco
na medida pra você?
A Sessa C40 tem muitos aspectos que diferenciam o barco, tornando-o bem atrativo na
faixa dos quarenta pés. A otimização do layout
interno, proporcionou ambientes mais confortáveis sem perder espaço no salão. Outro aspecto
a ser analisado é a extensa lista de equipamentos standard que a marca oferece e isso pode ser
mais um ponto a favor na decisão final.
A C40 é um barco para você passar grandes
momentos com a sua família a bordo, tendo o
mesmo conforto que seu apartamento de praia.
Tudo foi desenvolvido pensando no melhor uso
e as adaptações que a Intech fez para o mercado
brasileiro deixaram o barco ainda mais agradável.
O mercado de quarenta pés é bem disputado
e com ótimas opções no mercado, por isso a decisão não deve ser fácil. A Sessa C40 é um barco
que oferece boas soluções e deve ser analisado
antes de fechar qualquer negócio.

• Casarini Downtown

Toda linha Sea-Doo com as melhores condições do mercado
• Casarini Airport

• Casarini Beach

Novos motores Evinrude E-TEC G2 - Potência e design para seu barco

• Boutique

• Assistência Técnica

• Garageamento - 650 jets

Novo Can-Am SPYDER F3 - O LANÇAMENTO DO ANO!

CASARINI - Downtown
Av. Rudge, 931 - Barra Funda
S. Paulo,SP - Tel.: (11) 3392.3000
CASARINI - Airport
Av. dos Bandeirantes, 2200
Vila Olímpia - São Paulo, SP
Tel.: (11) 3582.6782

Maverick Xds TURBO - Pronta entrega!
72

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

S
ENTOS ESPECIAI
TEMOS EQUIPAMO. CONSULTE-NOS!
PARA COMPETIÇÃ

CASARINI - Beach
Av. Miguel Stefano, 4941 - Enseada
Guarujá,SP - Tel.: (13) 3392.3000
S= 23° 59’ 3” W= 46° 12’ 2”

www.casarini.com.br

