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Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Наработка

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

30.91 м

7.10 м

1.34 м

GRP

4

4

2 x 2434 к. с. MTU V16 2000 M93

12350 л

2500 л

28.00 узл

24.00 узл

2500 м/ч

Росія



Экстерьер Azimut 103 S, 2009

Флайбридж



Флайбридж

Лежаки для загорания на флайбридже



Лежаки для загорания на флайбридже

Носовая палуба



Зона отдыха на носовой палубе

Кокпит



Кокпит

Плавательная платформа



Главный пост управления

Главный пост управления



Салон

Салон



Обеденная зона

Обеденная зона



Каюта владельца

VIP каюта



Гостевая каюта

Санузел



Верхня палуба



Головна палуба



Нижня палуба
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Довжина габаритна 30.91 м Ширина габаритна 7.10 м

Осадка 1.34 м Будівельний матеріал GRP

Кількість кают 4 Кількість санвузлів 4

Двигуни 2 x 2434 к. с. MTU V16 2000 M93 Запас палива 12350 л

Запас води 2500 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

28.00 узл

Крейсерська швидкість 24.00 узл Наработка 2500 м/ч

Водозміщення 105.00 т Дизайнер інтер'єру Carlo Galeazzi

Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Стабілізатори качки Seakeeper (21.000 і 7.000) Кондиціонер з клімат-контролем 48.000 БТЕ

Конвертер SAE з системою безперервної передачі Подвійні фільтри Racor для двигунів

Опріснювач Idromar (продуктивність 180 л / год) 2 х генератора Kohler 50 кВт

Пакет навігації Raymarine G-серії, що включає антену радара 62 HD і автопілот
Simrad

Камера нічного бачення FLIR

Системи відеоспостереження в моторному відсіку, з виведенням на дисплеї на
головному посту (CCTV)

Інтрудери Humphree в оновленій конфігурації ATOS Репітер сигналів в зоні екіпажу

Корпус пофарбований в червоний колір Біміні-топ на флайбридж і носову зону для засмагання

Тент на зону для засмагання на кормі головної палуби Вет-бар в кокпіті

Тикова обробка плавальної платформи, кокпіта, бічних проходів і флайбриджа Система підйому-спуску на воду для тендера і 2 гідроциклів

Холодильник для вина в салоні по правому борту Різнобарвні підводні вогні OCEANLED

Супутникова ТВ антена KVH M7 Супутникова інтернет антена KVH M7

ТВ декодери Humax HD Нова кава-машина Miele (2016 г.)

Ущільнювач сміття ISE 8251 W 60 Гц Посудомийна машина MIELE G 1180 SCVI

Варильна поверхня MIELE KM 5673 Духовка MIELE H4900B

Мікрохвильова піч AID KMBS1454RSS на камбузі Витяжка ELIBLOC 9

Холодильник SUBZERO 642 / S Тендер (довжина 3.80 м)

Гідроцикл YAMAHA WaveRunner V6 Пройдено повний сервіс двигунів на 2000 мг (замінені форсунки)

Повне сервісне обслуговування водомітні установки (2015 г.) Новий охолоджувач і вентилятор в моторному відсіку і установка інверторів

Повне перефарбування корпусу Awl Grip (2015 г.)
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Новий трубопровід водомітної установки з нержавіючої сталі (2015 г.) Нова тикова підлога товщиною 7 мм (2015 г.)

Заміна скла в панорамних вікнах в VIP каюті і каюті власника Нові зовнішні стереоколонки і нові екстер'єрні подушки, обтягнуті тканиною
Sunbrella (2014 г.)
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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 103 S: перегляд, сітрайл та
укладання угоди проводяться відповідно до умов
MYBA.

Кирилл Куатов
CEO | Старший брокер
+393335764444

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