O Melhor do
Design italiano
no Brasil

Linhas de
atuação e
modelos
SESSA MARINE
Cruiser Line

C40 | C36
Flybridge Line

F54 | F47 | F42
Yacht Line

C68 | C54 | C44 | C42

KEY LARGO
Outboard

KL36 | KL34 | KL27
Inboard

KL34 | KL28 Sole

Excelência italiana
e espírito inovador
brasileiro

Criada na Itália em 1958, a Sessa Marine oferece quatro linhas de
embarcações de alta qualidade, de portes que variam de 20 a 70 pés.
A marca é produzida no Brasil pelo estaleiro catarinense Intech Boating
em seu parque industrial que fica localizado no município de Palhoça,
em Santa Catarina. As embarcações da Sessa Marine produzidas pela
Intech Boating seguem os projetos italianos originais, mantendo o
mesmo padrão de qualidade em construção, tecnologia e acabamento
das embarcações italianas, além de trazer evoluções para atender ao
gosto do público brasileiro.
A experiência, tecnologia e o design inovador transferidos pela Sessa
Marine, aliados à força de trabalho e ao conhecimento da Intech Boating
do mercado do Brasil, já consolidaram 7 anos de parceria e sucesso.

FLY42

SESSA YACHTS

F42

Um espaço para
viver em família

Com uma organização surpreendente de espaços e design único, a Fly 42 é uma evolução do premiado
modelo italiano Fly 40. Na versão brasileira ela tem 13,84m de comprimento, 3,84m de boca e 6,5m² de
área de convivência no fly. Um barco perfeito para curtir em família durante todo o ano.
Nas unidades fabricadas no Brasil, a embarcação ganhou itens que são muito apreciados pelos brasileiros,
como um espaço gourmet na popa com churrasqueira em pedra vulcânica, pia, bancada e armário amplo.
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SESSA YACHTS

F42

Na área externa, tem destaque a plataforma de
popa submergível com 1,86 x 3,50m de largura.
Ela tem capacidade para até 400Kg e escada de
emergência embutida.
A cozinha tem acabamento em laca, persianas em
alumínio e excelente iluminação natural, além de já
vir completa na versão standard, com geladeira de
125l e freezer de 40l. Já o salão, vem equipado de
série com TV de 32˝ com lift elétrico.

O espaço do FLY, o maior da categoria, tem um
confortável solário, móvel bar com pia, assento
duplo de piloto e instrumentação completa dos
motores. A versão standard também já vem com
luzes de led embutidas e toldo blackout para o
para-brisa e vidros laterais.
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O design italiano
se expressa com
todo seu talento

SESSA YACHTS

Alto desempenho
e maior autonomia
Outra característica da Fly 42 é seu alto desempenho. O modelo foi o
primeiro em sua classe projetado para receber motorização Volvo IPS. As
unidades fabricadas pela Intech Boating recebem de série motorização 2x
Volvo IPS 500. Para quem gosta de mais potência, também é disponibilizado
pelo estaleiro a opção de instalar o motor com IPS 600.
A embarcação conta ainda na versão standard com sistema de ar
condicionado com 48.000 btus, que atende toda a embarcação inclusive
a área dos banheiros, gerador 11,5 kw, GPS com tela de 12”, boiler
eletromecânico e um sistema multimídia completo de áudio e vídeo – que
atende todos os ambientes da embarcação com sistema independente de
áudio para as cabines.
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F42

Na parte inferior da lancha
o cuidado com a escolha
dos materiais fica ainda mais
evidente. Duas confortáveis
suítes, onde cada banheiro
conta com ducha separada
por box em acrílico, garantem
privacidade e conforto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Comprimento total
Comprimento casco
Boca
Altura total (luz de mastro)
Calado (com hélice)
Passageiros
Passageiros Pernoite
Camarotes
Motorização
Peso
Tanque de Combustível
Tanque de águas negras
Tanque de água
Pé Direito da cabine

13,84 m ( 42,3 pés)
12,80 m
3,84 m
5,71 m
1,20 m
14
4+1
2
2x Volvo IPS 500 / 600
12 t
940 l
95 l
385 l
1,98 m
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C42

SESSA YACHTS

C42

Compartilhe
suas emoções

A Cruiser 42 da Sessa Marine foi projetada para realizar seus
sonhos. Combinando estética, praticidade e desempenho, ela
traz conceitos que foram desenvolvidos especialmente para
atender ao público brasileiro.
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SESSA YACHTS

C42

Um dos principais destaques da C42 é o seu layout, desenvolvido para
beneficiar as áreas ao ar livre, oferecendo um agradável espaço de convivência
no cockpit, composto por espaço gourmet na popa com churrasqueira em
pedra vulcânica, pia, bancada e armário amplo.

Já em seu interior o modelo traz um salão principal amplo e aconchegante,
com acabamento e materiais que se integram com a visão privilegiada do mar
através de suas janelas panorâmicas e portas de vidro. Duas confortáveis
suítes, onde cada banheiro conta com ducha separada por box em acrílico,
garantem privacidade e conforto.

A cozinha tem acabamento em laca, persianas em alumínio e excelente iluminação
natural, além de já vir completa na versão standard, com geladeira de 125l e
freezer de 40l. Já o salão, vem equipado de série com TV de 32” com lift elétrico.
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Perfeita união entre
design e utilidade
Na área externa, tem destaque a plataforma de popa
submergível com 1,86 x 3,50m de largura. Ela tem capacidade
para até 400Kg e escada de emergência embutida.
Como as outras embarcações da linha cruiser, a C42 também
possui um moderno hard top com abertura elétrica para
assegurar fácil manuseio e conforto durante a navegação.

SESSA YACHTS

Alto desempenho
e maior autonomia
A C42 foi projetada baseada nas condições do mar brasileiro e apresenta
um excelente desempenho esportivo, equilibrando força, peso e espaço. As
unidades fabricadas pela Intech Boating recebem de série motorização 2x
Volvo IPS 500. Para quem gosta de mais potência, também é disponibilizado
pelo estaleiro a opção de instalar o motor com IPS 600.
A embarcação conta ainda na versão standard com sistema de ar
condicionado com 48.000 btus, que atende toda a embarcação inclusive
a área dos banheiros, gerador 11,5 kw, GPS com tela de 12”, boiler
eletromecânico e um sistema multimídia completo de áudio e vídeo – que
atende todos os ambientes da embarcação com sistema independente de
áudio para as cabines.
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C42

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Comprimento total
Comprimento casco
Boca
Altura total (luz de mastro)
Calado (com hélice)
Passageiros
Passageiros Pernoite
Camarotes
Motorização
Peso
Tanque de Combustível
Tanque de águas negras
Tanque de água
Pé Direito da cabine

13,84 m ( 42,3 pés)
12,80 m
3,84 m
5,40 m
1,20 m
14
4+1
2
2x Volvo IPS 500 / 600
11,1 t
940 l
95 l
385 l
1,98 m
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INTECH BOATING
10 anos de excelência e qualidade

A Intech Boating foi criada em 2007 com o objetivo de atender às demandas do mercado
náutico, com foco no desenvolvimento e fabricação de embarcações de serviços. Logo
destacou-se no mercado por produzir embarcações robustas e de alto desempenho,
que priorizam em seus projetos a qualidade, segurança, ergonomia e baixo índice de
manutenção. Em 2011 ampliou sua área de atuação ao iniciar a produção de quatro modelos
da marca italiana Sessa Marine. Atualmente é detentora dos direitos de representação de
três marcas no Brasil: Sessa Marine, Key Largo e a marca própria Intech Professional Boats.
A Intech está sempre em busca das melhores técnicas e matérias primas, oferecendo aos
clientes produtos duráveis e equilibrados, com respeitado padrão de qualidade.

A Sessa Marine é reconhecida internacionalmente por sua excelência,
dinamismo e capacidade de inovação, que a habilitaram para conceber e implementar barcos exclusivos, perfeitos para curtir em família,
que combinam design com tecnologia e estilo com qualidade. A Sessa
tem como política não seguir modas
e sim criar tendências.

FÁBRICA

Responsabilidade socioambiental
A Intech Boating sempre dedicou especial atenção ao meio ambiente, desenvolvendo
processos cada vez mais modernos de produção, visando reduzir ao máximo o impacto
ambiental da sua linha de montagem e do uso de suas embarcações. A nova fábrica, com
uma área total de 20.000 m², foi inaugurada no início de 2013 no município de Palhoça/
SC e seu projeto foi desenvolvido visando um melhor aproveitamento de recursos naturais.
A ampla área da linha de produção ganhou grandes painéis de vidro nas laterais e no
teto, que valorizam a iluminação natural, reduzindo o consumo de energia artificial. Outra
importante iniciativa sustentável foi a captação da água da chuva, o prédio possuiu um
sistema de circuitos que possibilita a retenção e armazenamento da água para reutilização
nos sanitários, na piscina de testes de embarcações e para irrigação dos jardins. Os
tanques podem armazenar até 220 mil litros de água.

A Key Largo é a linha esportiva da
Sessa Marine que traz uma nova
proposta de embarcação, mais
compacta e aberta , para privilegiar a navegação e o lazer ao ar livre. Suas formas reproduzem design
elegante e volume robusto, proporcionando uma navegação veloz e
estável. Com comando central e
amplos solários, a principal vocação
dos modelos da linha Key Largo são
os passeios.

CAPITAL INTELECTUAL
Respeito pelo ser humano

Desde sua fundação, a Intech Boating tem como prioridade a qualidade de vida dos
seus colaboradores, incentivando não só o crescimento profissional, como também
o desenvolvimento pessoal e bem estar de sua equipe. Os colaboradores recebem
benefícios importantes, como assistência médica e odontológica, além de usufruir de
uma estrutura moderna e planejada para recebê-los. Gerando cerca de 100 empregos
diretos, a Intech tem o compromisso de oferecer embarcações de qualidade e acredita
que esse processo começa durante a seleção e capacitação de sua equipe. Procurando
aperfeiçoar continuadamente os profissionais de todas as áreas da empresa, a Intech
possui setores próprios de projeto e engenharia, laminação de cascos e peças em fibra
de vidro, acabamento, montagem, metalurgia, marcenaria, modelagem, estofaria, elétrica
e mecânica. Além de um núcleo administrativo especializado e uma equipe própria de
Assistência Técnica que dá suporte e atendimento a toda a rede de vendas no Brasil. Hoje,
a Intech Boating se orgulha por ter uma das equipes mais qualificadas do mercado náutico
brasileiro, o que resulta no desenvolvimento de produtos competitivos e de altíssimo nível.

Pioneira no segmento de embarcações de uso profissional e contínuo,
a Intech Boating apresenta uma linha de embarcações especializadas, que combina potência, segurança, eficiência, conforto e alta
resistência. Ideal para operações
pesadas como praticagem, resgate, patrulhamento, apoio portuário e
transporte de tripulações. Fabricadas pelo processo de Infusão a vácuo, as embarcações destacam-se
pela rigidez e elevada vida útil.

informações
complementares

Imagens: Acervo Sessa Marine & Intech Boating, Revista Mariner e Fernando Monteiro/Revista Náutica.
Todas as informações constantes neste catálogo são apenas indicativas, as quais poderão ser alteradas a qualquer tempo sem notificação prévia.
Os barcos mostrados nas imagens deste catálogo não são padronizados, os quais podem ser equipados com acessórios adicionais. As informações
técnicas são prestadas para fornecer informações mais precisas sobre o produto, contudo a velocidade e a classificação são informações aproximadas, não
sendo, portanto precisas e sim meramente elucidativas. O desempenho é medido com casco limpo e sem carga, sendo apenas elucidativo. As
informações constantes neste catálogo são apenas elucidativas e não representam qualquer garantia contratual.

INTECH BOATING
Avenida Pedra Branca, 222 – Centro Logístico Cassol – Palhoça –SC – Brasil
CEP 88137-270 – Tel.: +55 48 3278 1169 – contato@intechboating.com
www.intechboating.com

