
 

 

 
  LANÇAMENTO Sessa Cruiser 44 

 

A italiana Sessa Marine lança simultaneamente no Brasil e na Europa 

o novo Cruiser de 44 pés.  

 

O estaleiro italiano Sessa Marine, está mesmo apostando no mercado brasileiro. Após 

instalar sua primeira fábrica fora da Itália na região da Grande Florianópolis, a marca mantém 

sua estratégia de valorização desse mercado promissor lançando, ao mesmo tempo, no Brasil 

e na Europa, seu novo Cruiser, o C 44. A novidade será apresentada ao mercado brasileiro 

durante o São Paulo Boat Show 2011. 

 

 

 



 

 

Feito para navegadores sofisticados, o C 44 é exclusivo tanto no design como em suas 

soluções, com alto padrão de qualidade e estilo. Um Sessa completo, com diferenciais como 

amplo cockpit, gerador, ar condicionado, GPS, iluminação aquática, rádio comunicador VHF 

e decoração de alto padrão na cabine, que conta com duas suítes. 

 

"O mercado de iates de 40 a 50 pés é um dos que mais cresce anualmente e é também 

um mercado que considero muito interessante. Isso porque são barcos com soluções e espaço 

característicos de cruzeiros, com um custo acessível e de fácil manutenção. O C 44 é um iate 

excepcional para o mercado brasileiro, com um amplo cockpit e espaço ideal para um 

cruzeiro veloz."  

É que o nos conta Massimo Radice, Vice-Presidente da Sessa Marine e o responsável 

pelo projeto de implantação da empresa no Brasil. 

 

Estilo e inovação 

 

 A Sessa Marine deu continuidade à sua linha de iates marcada pela sofisticação 

inteligente com seu novo C 44. O design interior desse barco está alinhado às tendências mais 

atuais, uma vez que conta com materiais inovadores e parcerias com moveleiras famosas da 

Itália. 

 O barco utiliza seu espaço interno de forma inteligente e versátil, com duas suítes, a 

cabine master na popa é iluminada por dois amplos vitrais laterais que dão um lindo visual do 

mar. Além de ser muito espaçoso, o barco conta, ainda, com a elegância de um pé direito alto 

nas cabines. 

 

 

       

 



 

 

 O amplo cockpit é integrado por um sofá em "U", permitindo acomodar 

confortavelmente até 12 pessoas. Um dos sofás de popa transforma-se em um excelente 

solário, proporcionando um confortável banho de sol.  

 

 

 

 Além disso, o C 44 conta com cobertura Hard Top Elétrica e sistema de ar 

condicionado para o cockpit. Sua performance também impressiona: o proprietário pode 

optar pela propulsão de dois motores Volvo IPS 500 ou IPS 600. Tudo isso com um casco 

que proporciona excelente navegação e capacidade de manobra. 

O Cruiser também possui uma ampla plataforma de popa hidráulica, com 

compartimento para acomodação de um bote de até 2,3 metros. 

 

Informações Técnicas 

 

Comprimento Total: 14 m 

Boca: 4,3 metros 

Pé direito da cabine: 1,89 m 

Altura no banheiro: 1,89 m 

Peso sem carga: 10 t 

Tanque de Combustível: 1000 litros 

Tanque de água doce: 265 litros 

Tanque de águas negras: 95 litros 

Solário de proa: 2,2 x 2 mt  

Solário de popa: de  1,2 x 1,7 mt 



 

 

Sobre a Sessa Marine: 

 

 Criada pela família Radice em 1958, a Sessa Marine oferece quatro linhas de 

embarcações de alta qualidade, de portes que variam de 20 a 70 pés. O trabalho desta 

empresa familiar é reconhecido internacionalmente por seu dinamismo e sua capacidade de 

inovação e, com isso, está apta para conceber e implementar barcos exclusivos, que 

combinam design com tecnologia, estilo e qualidade, nunca perdendo de vista o seu objetivo 

final: a produção de emoções para quem navega com um Sessa.  

 

 A nova fábrica da Sessa Marine Brasil construída no município de Palhoça, na 

Grande Florianópolis, em parque industrial de 20.000m²,  com uma área produtiva inicial de 

5.200 m² em sua primeira fase. O projeto permitirá a construção de barcos de até 50 pés, 

através de um processo produtivo industrializado de vanguarda, similar ao que é executado 

nas fábricas italianas.  

 

Contato para informações à imprensa: 

 

Sessa Marine Brasil 

Endereço: Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 1574 

Distrito Industrial de São José  

São José/SC  

Fone: (+55) (48) 3278-1169 

E-mail: debora.felipe@sessamarine.com 

 

 


