
BARCOS DE RECREIO E PESCA A MOTOR: 

DIPOL oferece uma gama muito completa de embarcações de recreio e de pesca,  

com diversos modelos, nos quais pode encontrar o melhor que se adapte ao seu  

estilo de vida. 

A relação Preço/Qualidade/Estabilidade e Funcionalidade dos barcos DIPOL,  

tornam os utilizadores dos mesmos totalmente satisfeitos dos nossos produtos,  

e é graças à sua opinião que encontramos motivação para crescer dia a dia. 

Características 

3,98m 

Descrição: 
O D-400 F1RST é um barco divertido com grandes prestações e a maior estabilidade  
do mercado no seu segmento. Com capacidade para uma família ou grupo de amigos  
até 5 pessoas. É a embarcação perfeita para iniciação à náutica, embarcação de apoio  
e como barco de aluguer. Extremamente robusta e sem manutenção. 

Equipamento OPCIONAL 

 

• Almofada de proa 

• Almofada banco central + 2  

almofadas bancos de popa 

• Almofadas poço de popa c /   

reforço de madeira (3 peças) 

• Toldo bimini inox 

• Teka sintética 

 

Equipamento STANDARD 

• Grande porão na proa 

• Bancos no centro e na ré 

• Plataforma solário proa 

• Posto de condução 

• Direção mecânica 

• Varandins na proa e asas na popa 

• Porta de acesso ao porão 

• Porta de acesso a mecanismo  

de direção 

• Cunhos de amarre 

• Argolas de reboque e amarre 

• Borracha de proteção perimetral 

• Autoesgotante 

• Escada de banho 

• Casco trincado muito robusto 

• Casco e coberta branco 

• 2 Porta canas 

1,94m 

300kg 

40 hp 

C -  D 
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DIPOl D-400 F1RST 



DIPOl D-450 CAlA 

Equipamento STANDARD 

 
• Poço auto esgotante 

• Três porões de arrumos ( 800 Lts. capacidade) 

• Banco transversal sem almofada 

• Assento na proa 

• Dois assentos nas laterais do poço sem 

almofadas 

• Varandins de proa 

• Poço de âncora 

• Dois cunhos na proa 

• Dois cunhos na popa 

• Três argolas de reboque 

• Estantes laterais na proa 

• Dois porta canas 

• Roldana de proa 

• Asas inox na popa 

• Escada de banho 

 
 

Equipamento OPCIONAL 

 
Consola de condução com: 

       - Direcção mecânica completa 

      - Volante 

      - Porta de acesso ao interior 

        - Para brisas 

       - Varandim inox 

• Bimini  de aço inoxidável com suporte traseiro 

 

Características 

4,40m 

2.00m 

40 hp 

C -  D 

5 350kg 

Descrição 

Barco ideal para iniciação, alugueres ou para ser transportado em reboque. Pos-  

sui a maior BOCA E ESTABILIDADE do mercado em seu segmento. Pode ser for-  

necido com uma consola de controlo remoto. 



DIPOl H-510 FRAGATA 

Equipamento STANDARD 

 
• Cunhos de proa e popa 

• Argolas de reboque proa e popa 

• Roldana de âncora 

• Varandim de proa 

• Escada de banho inox 

• Grande porão -  solário na proa sem almofadas 

• Dois porões -  assentos na  popa sem almofadas 

• Consola de condução com: 

- Varandim 

- Volante 

- Pára-brisas 

- Porta de acesso 

- Direção Completa  

- Estofo- porão com almofada e  encosto 

- Capa de proteção que cobre totalmente a consola e o  

estofo 

• Estantes porta objetos no poço 

• Proteção na borda 

• Porta canas 

• Poço auto esgotante 

• Asas inox na popa 

 
Equipamento OPCIONAL 

Características 

5,05m 

2.05m 80 hp 600kg 

 
Descrição 

Barco extremamente forte e estável com casco trincado e quilha. Tamanho médio de  

fácil reboque com funcionalidade tanto para a pesca como para recreio. 

Modelo de utilização familiar com uma distribuição interior 100% aproveitável. Amplos  

corredores laterais que permitem a circulação segura por toda a embarcação. A sua  

grande capacidade de arrumo, a lona de cobrir o posto de condução e a sua caracterís-  

tica auto esgotante permite ficar sem preocupação sobre a segurança e a manutenção  

dela no cais. Grande prestação de velocidade a partir de 50 HP mesmo com 5 pessoas. 

C -  D 5 

• Toldo bimini inoxidável 

• Almofadas de proa para solário 

• Depósito de combustível de 45 lts. 

• Mesa  na proa com pé de alumínio 

• Teka Sintética 

• 2 almofadas popa 



 

Equipamento OPCIONAL 

 
• Bomba de pressão de água salgada limpeza 

• Duche completo para água doce ( aprox.40 lts) 

• Toldo bimini inoxidável 

• Teka Sintética 

• Capa de proteção total embarcação 
 

Características 

Descrição 

Embarcação familiar de tamanho médio com uma distribuição funcional que  

permite a utilização a 100% da mesma. A vantagem do seu casco permite atin -  

gir velocidades de 30 nós com 80 HP. Embarcação sem manutenção. A lona de  

fundear do equipamento standard permite armazenar o barco sem nenhuma  

preocupação. Para uso de recreio, pesca e ski. 

DIPOl 580-CP OPEn 

Equipamento STANDARD 

• Varandim de proa 

• Depósito de combustível 

70 lts 

• Manómetro de comb. e  

bóia de nível 

• Extrator de gases depósito  

gasolina 

• Bússola 

• Almofadas de solário com  

encosto 

• Mesa com pé de alumínio  

no poço/proa/popa 

• Banco duplo condução  

proa/popa 

• Banco de popa com  

encosto 

• Varandins de popa 

• Ponteira de proa 

• Poço de âncora 

• Roldana de proa 

• Estantes porta objetos no  

poço 

• Porta extintor na consola 

• Direção mecânica 

• Porão de peixe no poço 

• Proteção na borda do poço 

• Arrumos na proa, popa  

consola e assentos 

• Porta canas na popa 

• Luzes de navegação 

• Corta corrente 

• Auto esgotante 

• Escada de banho com porta 

• Plataformas de popa 

• Bomba elétrica automática 

• Capa de proteção consola e 

assento 

750kg 

115 hp 

C -  D 

5,77m 

2.28m 

5 



Equipamento STANDARD 

 
• Proa com dois cofres porão, ou plataforma de trabalho 

• Proteções de aço inoxidável para o roce das linhas de pesca 

• Assentos na proa central e na popa 

• Ferragens de inox para reboque e  amarre 

• Casco trincado com quilha 

• Câmaras de flutuação positiva 

Equipamento OPCIONAL 

 
• Consola de condução 

• Escada de banho 

• Arco de Radar 

• Toldo bimini inox 

• Auto- esgotante 

 
Características 

Descrição 

Embarcação com um desenho especial para a pesca. Com a proa muito alta e com  

perfeita deflexão das vagas. Barco sem manutenção, para adaptá-lo à pesca,  

obras, portos, serviços, etc. 

5,79m 

2.04m  

660kg 

100 hp 

C -  D 
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DIPOl P- 580 PESCADOR 



Equipamento OPCIONAL 

• Bomba de pressão de água salgada  

limpeza 

• Duche completo de água doce  

• ( aprox 40 lts) 

• Cortina fecho timonera 

• Assento  copiloto 

• Janelas laterais deslizantes no posto  

de condução 

•  Toldo/Teto  

• Teka Sintética 

Características 

Descrição 

Versão autenticamente de pesca. O seu posto de condução protegido permite disfru-  

tar de grandes jornadas de capturas em qualquer época do ano. A grande dimensão  

do seu poço possibilita o movimento dentro do barco sem obstáculos. 

O seu cómodo acesso à popa permite-nos controlar as capturas e aceder ao motor.  

Da mesma forma a sua amplia cabina permite o descanso assim como arrumo. 

Equipamento STANDARD 

• Varandim de proa 

• Depósito de combustível 70 lts 

• Manómetro de comb e boia de nível 

• Extrator de gases deposito gasolina 

• Varandim no teto 

• Varandim vertical 

• Janelas com abertura no interior cabina 

• Limpa para-brisas na Timonera 

• Escotilha no teto do posto de condução 

• Bussola 

• Camas com almofadas 

• Assento piloto 

• Arrumos nas laterais da cabine 

• Madeira no piso cabine 

• Interior da cabine com acabamento gel 

• Estantes laterais cabine 

• Banco de popa com encosto 

• Varandins de popa 

• Ponteira de proa 

• Poço de âncora 

• Roldana de proa 

• Estantes porta objetos no poço 

• Porta extintor no poço 

• Direção mecânica 

• Porão de peixe no poço 

• Proteção na borda do poço 

• Fácil acesso à plataforma de popa  

para capturas 

• Arrumos na proa, popa e assentos 

• Suportes de canas na popa 

• Luzes de navegação e  fundear 

• Luzes na cabine e  teto timonera 

• Corta corrente 

• Auto esgotante 

• Escada de banho 

• Plataformas de popa 

• Bomba elétrica automática 

900kg 

115 hp 

C -  D 

5,77m 

2.28m 
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DIPOl 580-CP TIMOnERA 



Equipamento STANDARD 

• Varandim de proa 

• Depósito de combustível 135 lts 

• Manómetro de comb. e boia de nível 

• Bussola 

• Almofadas de solário com encosto 

• Mesa no poço/proa 

• Banco duplo condução proa/popa 

• Bancos de popa com encosto 

• Varandins de popa 

• Ponteira de proa 

• Poço de âncora 

• Roldana de proa 

• Estantes porta-objetos no poço 

• Porta extintor na consola 

• Direção mecânica 

• Porão de peixe no poço 

• Proteção na borda do poço 

• Arrumos na proa, popa consola e  

assentos 

• Suportes de canas na popa 

• Luzes de navegação 

• Corta corrente 

• Auto esgotante 

• Plataformas de popa com escada de  

banho 

• Plataforma de popa com suporte de  

motor auxiliar 

• Bomba elétrica automática 

• Capa de proteção consola e assento 

• Consola de condução com: 

- Estofo duplo com encosto 

- Para-brisa 

- Varandim 

- Porta de acesso 

- Estofo na frente da consola 

• Suporte para fixar o guincho no poço  

da âncora 

DIPOl 600-CP OPEn 

Equipamento OPCIONAL 
 

• Bomba de pressão de água salgada limpeza 

• Duche completo de água doce ( aprox. 40 lts) 

• Toldo bimini inoxidável 

 

 
 

Características 

Descrição 

Embarcação familiar de tamanho médio com uma distribuição funcional que permite  

a utilização a 100% da mesma. A vantagem do seu casco permite atingir velocidades  

de 30 nós com 100 HP. Embarcação sem manutenção. A lona de fundear do equipa-  

mento standard permite armazenar o barco sem nenhuma preocupação. Para uso de  

recreio, pesca e ski. 

6,50m 

5,95m 

2,36m 

820kg 

150 hp 

C -  D 
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• Solário Popa 

• Capa de proteção total 

embarcação 

• Teka Sintética 
 

 



Equipamento STANDARD 

• Varandim de proa 

• Depósito de combustível 135 lts 

• Manómetro de comb. e boia de nível 

• Extrator de gases deposito gasolina 

• Para-brisas com defensa inox. 

• Janelas na cabine 

• Escotilha de ventilação no teto da  

cabine 

• Bussola 

• Camas com almofadas 

• Estofo piloto e copiloto 

• Arrumos nas laterais da cabine 

• Madeira no chão cabine 

• Interior da cabina acabamento gel-coat 

• Estantes laterais interior cabina 

• Bancos nas laterais da popa com  

encosto 

• Roldana de proa 

• Poço de âncora com suporte para fixar  

o guincho 

• Estantes porta objetos no poço 

• Porta extintor no poço 

• Direção mecânica 

• Porão de peixe no poço 

• Proteção na borda do poço 

• Arrumos na proa, popa 

• Suportes de canas na popa 

• Luzes de navegação 

• Luzes na cabine 

• Corta corrente 

• Auto esgotante 

• Plataforma com escada de banho 

• Plataformas com suporte de motor  

auxiliar 

• Bomba elétrica automática 

DIPOl 600-CP SPORT 

Equipamento OPCIONAL 
 

• Bomba de pressão de água salgada limpeza 

• Duche completo água doce ( aprox 40 lts) 

• Capa de proteção 

• Toldo bimini inox 

Descrição 

Versão cabinada que permite pequenos cruzeiros diurnos. O seu grande poço possi-  

bilita o uso familiar tanto de recreio como de pesca. A sua estabilidade proporcionará  

a navegação com prazer. Grandes prestações de velocidade a partir de 80- 100 HP.  

Embarcação polivalente com amplia cabina e melhor poço. 

Características 

6,70m 

5,95m 

2,36m 

980kg 

150 hp 

C -  D 

6 

 
 

• Solário Popa 

• Teka Sintética 

• WC manual 

• Peça central cama 

camarote 
 

 



Equipamento STANDARD 

• Varandim de proa 

• Depósito de combustível 135 lts 

• Manómetro de comb. e boia de nível 

• Extrator de gases deposito gasolina 

• Janelas na cabine 

• Escotilha no teto da cabina 

• Para-brisas em vidro securit 

• Janelas laterais deslizantes 

• Varandins no teto e verticais 

• Cortina fecho timoneira 

• Bussola 

• Camas com almofadas 

• Assento piloto  e  copiloto 

• Arrumos nas laterais da timoneira 

• Madeira no chão da cabine 

• Interior da cabina acabamento gel-coat 

• Estantes laterais interior cabine 

• Bancos laterais da popa com encosto 

• Roldana de proa 

• Poço de âncora com suporte para  

guincho 

• Estantes porta objetos no poço 

• Porta extintor no poço 

• Direção mecânica 

• Porão de peixe no poço 

• Proteção na borda do poço 

• Arrumos na proa/popa 

• Suportes de canas na popa 

• Luzes de navegação e fundear 

• Luzes na cabine e no teto timoneira 

• Foco pirata 

• Corta corrente 

• Auto esgotante 

• Plataforma com escada de banho 

• Plataforma com suporte de motor  

auxiliar 

• Bomba elétrica automática 

DIPOl 600-CP TIMOnERA 

Equipamento OPCIONAL 

 
 

• Bomba de pressão de água salgada limpeza 

• Duche completo água doce ( aprox. 40 lts) 

• Teka Sintética 

• Toldo/teto 

 

Características 

 

Descrição 

Amplamente testado no mercado e conhecido de todos os portos desportivos do  

país. A sua funcionalidade não deixa dúvidas pela sua prática distribuição interior,  

qualidades marinheiras, a sua robustez, simplicidade e estabilidade. O seu equipamento  

completo, faz deste modelo, a melhor opção para os pescadores, com mais de 1.500  

unidades na água. 

6,70m 

5,95m 

2,36m 

1050kg 

150 hp 

C -  D 

6 

 
 

• Solário popa 

• Wc manual 

• Peça central cama 

camarote 
 

 



 

Grande poço de âncora com: 

• Roldana e apoio para fixar o guincho 

• Guias para instalação elétrica do guincho 

Auto esgotante c om: 

• Grande caixa de porão para pesca 

• Estantes laterais com suporte para canas 

•Assento traseiro com almofada e  

encosto 

• Pega de inox na popa para segurança 

• Quatro porta canas laterais 

Área popa  com: 

• Plataforma com escada de banho com  

porta 

• Cinco suportes de cana 

• Dois cunhos de amarrar 

• Espaço para dois motores 

• Porão de 70 lts para uso viveiro ou geleira 

• Equipamento de água doce para duche  

e lavatório 

Equipamento instalado  padrão: 

• Tanque de combustível 200 lts com 

indicador  

•  Tanque de água doce para duche e pia 

aprox. 40 lts 

• Bomba elétrica automática 

DIPOl D-25 CC 

Equipamento STANDARD 

Assento do condutor com: 

• Almofadas no assento da consola com 

encosto 

• Lavatório 

• Bancada de semi mármore 

• Porta de acesso 

• Apoio para pés em aço inoxidável 

• Mesa traseira abatível 

Consola de condução com: 

• Porta de acesso ao interior 

• Para-brisas com aço inoxidável. 

• Zona eletrônica 

• Bússola de navegação 

• Luzes de navegação 

• Luz interior da consola 

• Corta corrente 

• WC químico 

• Arrumo para canas no interior da consola 

• Zona para recursos de segurança 

• Direção hidráulica 

• Capa consola e banco 

Solário de  proa: 

• Três grandes porões de armazenamento 

• Grande mesa abatível solário-dinet 

• Almofadas e encostos de solário 

• Encosto almofadado na lateral do poço 

 

 Equipamento OPCIONAL  

• Toldo Bimini top de aço inoxidável  

de 25 mm 

• Frigorifico elétrico de 42 lts 

 

 

• Equipamento de pressão água sal-  

gada para limpeza 

• Teka Sintética 

Características 

7,47m 

2.60m 2x150hp | 1x300hp 1630kg 

 
Descrição 

O casco, com linhas agressivas, tem uma deflexão da onda e um aproveitamento  da 

potência sem igual. Com 150 H.P. atinge 35 nós, atingindo 50 nós com 300 H.P. O  

equipamento e preço padrão não têm concorrência. 

C -  D 8-9 


