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Um dos maiores estaleiros de iates da América Latina, a Schaefer Yachts 

vem desenvolvendo e transformando o setor náutico nacional há mais de 

23 anos. São mais de 3 mil barcos navegando pelas águas de todo o mundo 

estabelecendo um novo padrão de qualidade, graças ao inovador processo de 

produção, tecnologia de ponta, e à extrema atenção aos detalhes. O resultado 

é uma frota de 30 a 83 pés que representa o mais completo mix do segmento 

náutico no país. A Schaefer Yachts tem orgulho de ser uma empresa com 

qualidade e sofisticação para produzir barcos desejados pelos mercados mais 

exigentes do mundo.

Among the biggest shipyards of Latin America, Schaefer Yachts has been 

transforming and developing the brazilian marine industry for more than 23 

years. With more than 3 thousand boats delivered around the world, we’ve 

established a high quality standard by setting-up a sophisticated production 

process with cutting edge technology and an eye for detail. The result is 

a fleet of 30 to 83 feet of boats that can be produced in a short period of 

time and with extreme precision. Schaefer Yachts is proud to be a shipyard 

prepared to attend the most demanding markets in the world.

Processos de alta tecnologia na produção de barcos de 30 a 83 pés.

Leading technology in the construction of 30 to 83 feet boats























SUÍTE MASTER
OPÇÃO 4 CABINES











CONVÉS INFERIOR 3 CABINES / 3 CABINS LOWER DECK

CONVÉS INFERIOR 4 CABINES / 4 CABINS LOWER DECK

CONVÉS PRINCIPAL OPCIONAL PARA 3 CABINES / 3 CABINS OPTIONAL MAIN DECK

FLYBRIDGE

FLYBRIDGE / FLYBRIDGE

CONVÉS PRINCIPAL 3 OU 4 CABINES / 3/4 CABINS MAIN DECK



Comprimento máximo:19,35 m
Boca máxima: 5,15 m
Altura máxima da linha d’água até luz de fundeio: 6,869 m
Calado máximo:1,47 m
Deslocamento leve: 28.100 kg
Ângulo V na popa:17
Capacidade de água doce: 725 l
Capacidade de combustível: 2.400 l
Lotação máxima:18
Lotação noite: 6+2
Designer: Marcio Schaefer






