
  

Levant 600 Sport Fishing: A Pesca Por 
Vocação... 
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A LevantNav tem vindo a afirmar-se como um 
construtor vocacionado para a construção de 
embarcações destinadas à pesca desportiva de mar. 
 
A Levantnav começou a sua actividade na reparação 
naval e em subempreitadas de construção de 
lanchas comerciais. 
Em Agosto de 2002 desenvolveu o projecto de uma 
embarcação orientada para a pesca desportiva. 
Assim nasceu o LEVANT 700 Sport Fishing. 
A Levantnav possui mais quatro modelos de pesca 
desportiva, o Levant 700 Fun Fishing, o Levant 600 
Sport Fishing, o Levant 600 Fun Fishing e o Levant 
700 Pro Fishing, este último com motor inboard e 
linha de veios. 
Neste momento e face ao sucesso que tem tido com 
as suas embarcações, este construtor nacional 
encetou um projecto de ampliação das actuais 
instalações ou compra de novos terrenos para a 
construção de um estaleiro de raiz. 
 

O barco 
O 600 Sport Fishing mantém o mesmo 
visual que a restante gama deste construtor 
e que se caracteriza pela cabina muito 
chegada à proa e um amplo poço. Trata-se 
de um visual muito característico e que 
torna o barco muito atraente quando 
navega. Mas para além do aspecto temos 

O guarda-patrão é espaçoso 
permitindo a indivíduo com 
estatura conduzir com 
conforto e ter uma ampla 
visão de todos os sectores 
da embarcação 
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uma razão funcional para esta distribuição 
dos volumes. Na actividade da pesca 
desportiva de mar a capacidade do poço 
albergar pessoas é muito importante bem 
como o espaço para circular e trabalhar. O 
Levant 600 Sport Fishing possui um poço 
com 1,63 m x 2,10 m (4 pessoas podem 
trabalhar neste espaço sem qualquer 
dificuldade) e uma borda suficientemente 
alta para que nos possamos encostar 
descansadamente quando estamos à pesca. 
Ao nível do posto de pilotagem ele é 

espaçoso (em altura e largura) e confortável tendo, o condutor, uma ampla 
visão de toda a embarcação. A cabina de apoio é simples e nela pode ser 
instalada uma sanita química ou marítima. 
 
A navegar 
A navegar é que o conjunto mostra todo o seu 
potencial com uma grande capacidade de aceleração 
(atingimos a velocidade de 31,7 nós, com dois adultos 
a bordo, em apenas 11,7 s). Quando experimentámos 
este modelo as condições de mar não eram más mas, 
o 600 Sport Fishing teve um bom comportamento 
quando navegámos contra a vaga e contra o vento. 
Trata-se de um modelo que bate pouco, plana com 
facilidade e a curvar mesmo quando a fundo não tem 
reacções estranhas e transmite confiança a quem 
conduz. 
 
O motor 
O motor Yamaha F150 foi lançado em 2004 e possui a mais avançada 
tecnologia dos 4 tempos de 16-válvulas, e configuração da dupla árvore de 
cames à cabeça (DOHC). Enquanto os designs dos sistemas de admissão 
escape foram melhorados por sua vez melhorando ainda mais a eficiência da 
combustão, permitindo atingir elevadas velocidades de forma suave, mais 
limpa e mais economicamente, com uma fiabilidade total. Uma outra razão 
fundamental para a elevada performance do F150 é o sistema de Injecção de 
combustível electrónica (EFI), onde um micro-computador analisa e ajusta a 
mistura do combustível/ar à perfeição. O arranque é muito rápido, a 
aceleração suave, complementada por uma economia do combustível e as 
emissões do escape limpas. Ao nível da operação e funcionalidade este motor 
também incorpora argumentos como por exemplos o PrimeStart ™ arranque 
sem necessidade do botão do ar convencional, o Power Trim & Tilt de grande 
amplitude e os zincos anti-corrosivos incorporados para uma optima protecção 
do bloco do motor contra a corrosão. 
 

Ficha técnica 
Modelo 600 Sport Fishing 
Origem Portugal 
Construtor LevantNav 
Comprimento 5,99 m 
Boca 2,53 m 
Pontal 1,36 m 
Peso s/motor 1100 kg 
Lotação 6 
Motorização máx. 150 Cv 
 
Preço conjunto 31 995 € 
 

O 600 Sport Fishing plana com grande 
facilidade e atinge velocidades de 
ponta na ordem dos 32 nós 

A cabine de proa é simples e serve de 
apoio à actividade da pesca. O poço 
possui diversos espaços para arrumos 
quer da palamenta como do pescado 
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Medições 
A planar em 3,29 s 
 
Mínimo a planar 3000 rpm / 11,2 nós 
Até à velocidade máx. 11,7 s ; às 5500 rpm 
e a 31,7 nós 
Velocidade máxima 32,8 nós / 5600 rpm 
 
3500 rpm / 17 nós 
4000 rpm / 21 nós 
4500 rpm / 24,2 nós 
5000 rpm / 27,2 nós 
5500 rpm / 28 nós 

O amplo poço permite que 4 pessoas 
trabalhem sem qualquer dificuldade 
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