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press release 
 
A edição 2016 da Nauticampo, que decorrerá, no Pavilhão 1 da FIL - Parque das Nações em 
Lisboa, contará com a habitual presença da Touron Portugal que, como empresa náutica com 
a gama mais completa de produtos no mercado português, irá expor um leque bastante 
alargado de motores fora de borda, motores interiores, embarcações de fibra, semi-rígidas e 
pneumáticas, bem como, acessórios náuticos.  
 
Para além do seu espaço principal (Stand 1A06) onde estarão mais de uma dezena de 
motores e 9 embarcações, a Touron Portugal terá também um stand próprio (Stand 1B15) 
dedicado exclusivamente a acessórios náuticos, promovendo uma ampla gama de produtos da 
Land ‘N’ Sea, Seachoice e Attwood. 
 
No que se refere às embarcações Quicksilver, serão apresentados o novo Activ 755 Open (com 
motor Mercury F250 Verado) e o novo Activ 455 Cabin (com Mercury F50). Estarão ainda em 
exposição o Activ 675 Open (com Mercury F150) e o Captur 555 Pilothouse (com Mercury 
F115). 
 
Da Bayliner serão apresentados o novo Element CC6 (com Mercury F115) e o novo VR5 
Bowrider (com Mercury Mercruiser 3.0 TKS - 135 CV). Estarão também presentes o modelo 
campeão de vendas e com a melhor relação qualidade/preço do mercado, o Bayliner Element 
160 (motorizado com Mercury F80) e a inovadora jangada Element XR7 (motorizado com 
Mercury F150). 
 
Os semi-rígidos Valiant estarão representados pelo novo Valiant 430 Comfort, motorizado com 
Mercury F25. 
 
As embarcações pneumáticas Mercury terão em exposição o modelo 220 ULC. 
 
Para além dos motores fora de borda instalados nas embarcações, a Touron Portugal fará a 
apresentação do novo Mercury F350 Verado, tendo também em exposição a gama SeaPro, 
motores especialmente desenvolvidos para o mercado profissional (com durabilidade 3 vezes 
superior aos homólogos de recreio), estando presente o Mercury F75 SeaPro. 
 
A Mercury MerCruiser apresenta o novo 6.2 MPI V8 de 300 cv que estabelece novos padrões 
em aceleração e rendimento geral, graças a todas as suas características inovadoras. 
 



 

 

 
 
Como actividade que muito se tem popularizado em Portugal, o Stand Up Paddle estará 
presente com a apresentação da prancha SUP insuflável da Airis (Walker Bay), com tecnologia 
inovado que alia robustez a flexibilidade de transporte e arrumação. 

 

Como habitualmente, no stand da Touron Portugal, estarão os seus principais concessionários 
para atender o público, fornecendo-lhes todas as explicações e informação detalhada sobre 
todos os produtos. 

 


