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 Barco de Resposta Rápida E24 
 

         

 

 
O E24 é designado para profundidades mínimas (40,64 cm carregado, menos de 20,32 cm vazio) em 
água livres com um ângulo de 24º na proa de 24º e de 15º na popa.  
 
A embarcação mede cerca de 7,3 m de comprimento e 2,62 m de largura.  
 
Equipado com um motor Mercury Optimax de 225 HP, colocado externamente, esta embarcação tem 
uma velocidade de cruzeiro de 65 km/h e uma velocidade máxima de 85 km/h.  
 
O E24 pode ser fornecido com uma cabine fechada para duas pessoas ou com consola. Tem um 
espaçoso convés para manuseamento do equipamento e armazenamento do mesmo. 
 
Esta embarcação foi projectada para resposta a derrames de óleos e aplicações comerciais – possui 
um robusto pivot com guincho no convéns da proa, para a utilização de equipamentos, e uma rampa 
de lançamento na popa para o manuseamento das barreiras e flutuador.  
 
Este barco tem um peso de cerca de 2.086 kg e uma capacidade de carga de 1.360 kg incluindo 
carga, tripulação e combustível atestado. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

• Área útil do convéns – 2,53 m x 7,01 m / frente da cabine 2,53 m x 5,64 m 

• Velocidade – 65 km/h carregado, 85 km/h leve 

• LOA 7,3 m 

• Vau 2,6 m 

• Chão pintado com tinta anti-derrapante 

• Coberta com escoamento de água 

• Porta com rampa de carga / lançamento, na proa 

• Corrimão na proa 

• Frisos Duramax (superior e inferior) 

• Consola de 3 janelas 

• 12 VCD & painel de controlo 

• Bateria marítima (2) 

• Luzes de navegação e sirene 

• Indicador de combustível, conta rotações do motor, conta-horas, chave de ignição 

• Motor exterior, Mercury Optimax de 225 Hp. 

• Depósito de combustível de 284 litros (222 kms) 

• Suportes de ancora soldados. 

• Ânodos de zinco 

• Guincho de 66 cm e 454 kg de capacidade 

• Reboque de transporte de 2 eixos Salt King 

• Pivot de 17 cm 

• Armação do reboque reforçada 
 
Equipamento opcional: Barreiras de contenção de derrames, flutuadores colectores de tambor 
(skimmers), bombas de descarga, kits de spray dispersante, depósitos, etc. 
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