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SESSA YACHTS         NEW F42

Mantendo suas características principais de aproveitamento de espaços, alto 
desempenho, cuidado com a escolha dos materiais e o maior FLY da categoria, a 
Intech Boating lança a sua nova versão para a FLY 42.

O destaque principal fica por conta das novas dimensões das janelas laterais, mais 
amplas e agora com vigias, que favorecem a entrada de luminosidade natural, 
garantindo mais conforto e trazendo ainda mais beleza e estilo para embarcação.

N
E
W F42



Na parte interna, o cuidado com a escolha dos materiais e a 
qualidade do acabamento fica ainda mais evidente. A cozinha 

tem o acabamento todo em laca, persianas em alumínio, 
bancada em corian e pia em inox. Ela já vem completa na 

versão standard, equipada com geladeira 125l, freezer de 40l, 
micro-ondas, exaustor e fogão vitrocerâmico. 

A embarcação conta ainda com duas aconchegantes 
suítes, onde cada banheiro conta com ducha separada 
por box em acrílico, garantindo privacidade e conforto. 
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O salão torna-se ainda mais confortável com a porta de vidro em quatro folhas, que 
garante ampla abertura e integração total com a área de cockpit.

Na popa o espaço gourmet com churrasqueira, pia, bancada e armário amplo, continua 
sendo um dos principais atrativos da embarcação. A novidade é o novo layout da 
plataforma, agora com escada de popa dobrável embutida, e escada articulada em inox 
com degraus em teca para deixar o acesso ao cockpit mais seguro.



Outra característica marcante no modelo é seu alto 
desempenho. A F42 é a primeira em sua classe preparada 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, 
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.

Um barco perfeito para curtir em família durante o ano todo.

ALTO DESEMPENHO  
E MAIOR AUTONOMIA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INTERIOR

CORES

Comprimento Casco  13,20 m 

Boca  4 m 

Altura Total (Luz De Mastro)  5,71 m 

Calado Com Hélice  1,20 m 

Capacidade De Passageiros  14 

Passageiros Pernoite  4+1 

Camarotes  2 

Motorização  2X Volvo Ips 500 / 600

Vel. Máxima  34 nós 

Peso C/Motor  12 t 

Tanque De Combustível  940 l 

Tanque De Água  340 l 

Tanque De Águas Negras  95 l 

Pé Direito Da Cabine  1,98 m 

Banheiros  2

W W W . I N T E C H B O AT I N G . C O M

SESSA YACHTS         NEW F42

FLY

White 
Fly

Grey 
Brown

Silver 
Desert

Sting 
Brown

Light Blue 
Metallic

Red 
Copper

Black 
Blues

Cool 
Grey

Beige 
Urano

Escolha a sua configuração de cockpit:

EXTERIOR

Versão com banco em ‘L’ (opcional).

Versão com banco central (Standard).

Pintura em Gel Pintura em Poliéster

Hotline Sessa (48) 99920 2332

Embarcação 
certificada

Embarcação  
com cobertura


