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O projeto ‘SunSailer’ representa a aposta inicial da Sun Concept ao materializar a 
nossa visão de uma alternativa verdadeiramente sustentável às embarcações de 
recreio e trabalho, quer a nível económico, quer ecológico, demonstrando assim o 
nosso compromisso com o fomento da náutica sustentável. 
SunSailer 7.0 é uma embarcação electro-solar, com autonomia de 6-9h sem sol à 
velocidade cruzeiro de 5 nós. Equipado de base com trim automático para os dois 
motores elétricos de 6hp, permite uma fácil e pratica utilizaçãoda embarcação 
Não Poluente 
Por não utilizar combustíveis fósseis nem óleos, não existe a possibilidade de derrames 
no meio onde navega; 
Menos Ruído 
Permite escutar a natureza, assim como, manter uma conversa a bordo. 
Sem Custos com Combustíveis 
Inteiramente movido a energia elétrica produzida pelos painéis solares e disponibilizada 
pelo banco de baterias. As baterias podem também ser recarregadas através de 
ligação à rede eléctrica nas marinas. 
Baixa Manutenção 
O uso de motores elétricos em alternativa a motores de explosão torna a manutenção 
cerca de 80% a 90% mais económica. 
Possibilidade de Rendimento Extra 
Caso o local de parqueamento da embarcação assim o permita, esta pode ser ligada à 
rede e vender o excedente de energia produzida. 
Insubmersível 
O casco continuará a flutuar, mesmo que sofra grandes danos estruturais. 
Movimento Perpétuo 
Através de uma boa gestão de energia, possibilita que se navegue para “sempre”, sem 
custos. 
Protecção e Comodidade 
Graças ao seu habitáculo, permite uma protecção contra ventos e chuvas, bem como a 
possibilidade de pernoitar. 



 

 

Dessalinizador a Bordo 
Devido à sua produção energética contínua, possibilita a utilização de um 
dessalinizador elétrico com capacidade de gerar 5L de água potável por hora. 
Segurança e Usabilidade 
Desde o primeiro esboço até aos acabamentos finais, todo o barco é concebido na 
perspectiva da segurança, conforto e facilidade de utilização. 
Possibilidade de Extras 
Pode sempre considerar adicionar um mastro e vela ou um habitáculo em Iglo para 
melhorar a sua experiência SunSailer. 

 


