… O Dart 18
The Dart 18

Dimensões:

Aparelho:

Dimensions
Comprimento: 5.48m
Length - 18 ft

Vela Grande:
12.92m2
Main sail

Largura: 2.29m
Beam - 7.5 ft

Estai: 3.16m2
Jib

Pesos:

Tripulações:

Weight

Crews

Cada flutuador: 40Kg

Em regata: 2 ou 1
(sem estai)

Each hull
Mastro:
18.5Kg

Altura do Mastro: 8m

Mast

Mast height - 26 ft

A Navegar:

Altura dos
Flutuadores: 0.60m

134Kg
Sailing

Hull depth

Racing - 2 or 1
(without jib)
Em passeio: 1 a 3
Fun sailing
Experiência: Alguma
Experience - Few
Trapézio: 1
Trapeze

Calado: 0.25m
Depth in water

Tempo de montagem
pronto a velejar:
30min
Trailer to water

Associação Portuguesa da Classe Dart Catamarã

Projectistas: Ian Fraser e Rodnay March
Designers

Simplicidade!
Easy!

Na montagem não são necessários parafusos, porcas, chaves, ou quaisquer tipos de ferramenta!
Esta característica permite o fácil transporte por terra.
You don’t need any nuts and bolts, screwdrivers or any type of tools to assemble it! This means
you can easily transport it on a trailer in land.

A forma dos cascos (sem patilhões) e o funcionamento dos lemes permite uma navegação
agressiva e ao mesmo tempo tranquila quer em mar aberto quer em águas interiores e pouco
profundas.
The hull shape (with no centre boards) and the way the rudders work, make it such that you can
sail aggressively or in a quite way, both on open sea and in quite in-land waters.

Se mesmo assim se virar, mesmo na versão solitário, pode endireitar o barco, pois o mastro
exturdido de uma só vez mantém-se estanque por mais de 1/2 hora.
Even with all these advantages, you might still be able to capsize! If you do so, it is very easy to
get it up right again, alone or with a crew, since the mast keeps floating for at least 1/2 hour.

Participe no Circuito Nacional e depois desfrute sempre de um bom programa pós vela.
Go on! There are always a happy after-sailing time
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