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Azimut S6  2019  18.00 m  1 639 750 €

The company is not liable for validity of the information provided by the yacht-owner (images, specification of the yacht, l ist of equipment installed, its operability, engine hours, legal aspects). Actual engine

hours are indicated at the moment of initial information placement and gets further periodically updated. Detailed information and characteristics will be provided on buyer's request and indicated in the

contract.

РІК ДОВЖИНА VAT НЕ ВИПЛАЧЕНИЙ

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Запас ходу

Наработка

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

18.00 м

5.00 м

1.61 м

GRP + Carbon Fibre

3 + 1

2 + 1

3 x VOLVO IPS 700 D8 550 к. с.

2600 л

590 л

35.00 узл

30.00 узл

275 мм

16 м/ч

Італія



Экстерьер Azimut S6

Экстерьер Azimut S6



Экстерьер Azimut S6

Экстерьер Azimut S6



Экстерьер Azimut S6

Жесткая крыша



Носовая часть палубы

Зона для загорания на носовой части палубы



Гараж и гидравлическая платформа

Зона для загорания на кормовой части палубы



Зона для загорания на кормовой части палубы

Кокпит



Главный пост управления

Салон на главной палубе



Элементы декора

Кухня



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Каюта владельца

Каюта владельца



Каюта владельца

Каюта владельца



VIP каюта

Гостевая каюта



Головна палуба



Нижня палуба
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Довжина габаритна 18.00 м Ширина габаритна 5.00 м

Осадка 1.61 м Будівельний матеріал GRP + Carbon Fibre

Пасажиромісткість 12 Berths 6 + 1

Кількість кают 3 + 1 Кількість санвузлів 2 + 1

Двигуни 3 x VOLVO IPS 700 D8 550 к. с. Запас палива 2600 л

Запас води 590 л Бак чорних вод 175 л

Бак сірих вод 175 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

35.00 узл

Крейсерська швидкість 30.00 узл Запас ходу 275 мм

Наработка 16 м/ч Водозміщення 29.50 т

Дизайнер інтер'єру Francesco Guida Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini

Килеватость Deadrise 15.5° transom and 21.2° amidship

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



П Р О Д А Ж  Я Х Т

Пакет "Advance"

Автоматичні інтерцептори Volvo Система кондиціонування 72.000 БТЕ

Фільтр Racor для генератора Електричні швартувальні лебідки в кокпіті

Подвійні фільтри Racor для двигунів Берегове підключення води

Електрична фара-шукач Автоматична система пожежогасіння

Підготовка під установку опріснювача води Генератор Onan потужністю 17,5 кВт

Побутова техніка Miele Бокові дверцята в кокпіті

Система підйому / спуску тендера Лічильник якірного ланцюга на головному посту

Набір зовнішніх чохлів Додаткове з'єднання радарної арки, машинного відділення і поста управління

Декор Оздоблення тиком плавальної платформи

Додаткові опції

Носовий підрулюючий пристрій Каюта екіпажу з системою кондиціонування

Вет-бар на кокпіті з льодогенератором, барбекю і раковиною Підводні прожектори на транці (2 шт.)

Електрична висувна шторка для даху в салоні Пакет навігації Raymarine Gold (два картплоттера Raymarine AXIOM 12-SD кард-
рідер / USB, радіостанція морського діапазону Ray90, модуль перетворювач напруги
Raymarine VCM100, клавіатура управління RMK-10, датчик SMART DST800 в корпусі
(глибина / швидкість / температура), HS- 5 свитч, антена радара Magnum 4kW 48 ")

Телескопічний трап Стіл на кокпіті з карбоновою поверхнею

Регулятори яскравості освітлення в салоні і на нижній палубі Система Hi-lo для ТВ в салоні

Стіл в салоні з механізмом hi-lo Посудомийна машина

Заміна всіх зовнішніх тканинних покриттів - на тканинне покриття "Batyline"
(A000127335)
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П Р О Д А Ж  Я Х Т

Вогні в кормовій частині флайбриджу Панорамний дах зі скляними панелями

Пральна машина Фарбування корпусу та фальшбортів MA719.30

Сейф в каюті власника Вбудований холодильник на кокпіті

Подушки для засмагання на носовій частині палуби і диван в оббивці тканиною
"Batyline" (A000127335)

Якір з нержавіючої сталі

Крісло штурмана на головному посту управління

Тент Біміні на носовій частині палуби з карбоновими опорами Транспортування в Фано
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Azimut Yachts Ukraine
01024, Київ, вул. Лютеранська, 17

+38 (044) 279 79 99

www.azimutyachts.ua

Ми надаємо повне сприяння в питаннях юридичного
оформлення угоди, попереднього технічного сюрвею,
перевезення в необхідний регіон, страхування,
підбору екіпажу і реєстрації під прапор судна в усіх
основних регістрах.

Моторна яхта Azimut S6: перегляд, сітрайл та
укладання угоди проводяться відповідно до умов
MYBA.

tel:+393335764444
tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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