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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.

AZIMUT 46 EVOLUTION РІК ДОВЖИНА ПРАПОР: УКРАЇНА (РОЗМИТНЕНА)

Яхта в отличном состоянии, один владелец, полная история
обслуживания! Находится в Киеве (Украина), доступна для
просмотра и тест-драйва по предварительному согласованию.
Возможен обмен или рассрочка платежа!

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)

14.93 м

4.35 м

1.02 м

VTR/GRP

3 + 1

2

2 x 510 к. с. CAT C9

1700 л

500 л

30.00 узл

27.00 узл

1490 м/ч

Україна, Київ



Экстерьер Azimut 46E 2007

Флайбридж



Холодильник на флайбридже

Пост управления на флайбридже



Главный пост управления

Главный пост управления



Салон

Кухня



Санузел



Флайбридж



Головна палуба



Нижня палуба
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Довжина габаритна 14.93 м Ширина габаритна 4.35 м

Осадка 1.02 м Будівельний матеріал VTR/GRP

Berths 6 + 1 Кількість кают 3 + 1

Кількість санвузлів 2 Двигуни 2 x 510 к. с. CAT C9

Запас палива 1700 л Запас води 500 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

30.00 узл Крейсерська швидкість 27.00 узл

Наработка 1490 м/ч Водозміщення 17.70 т

Дизайнер інтер'єру Carlo Galeazzi Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini

Builder Azimut Yachts (Италия)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Додаткова 3-тя каюта Каюта екіпажу в кормі

Декор Exclusive Генератор 9 кВт

Європейська система кондиціонування BTU 40 000 (реверсивна) Подвійні фільтри Racor

Racor фільтр для генераторів Raymarine автопілот з інтегрованою системою Gyroplus

Raymarine ST60 на флайбриджі Raymarine С80 8,4 "з GPS на флайбриджі

Raymarine радар антена 24 милі Автоматичні контроль за трим-пластинами

Індикатори трюмних помп на флайбриджі Телескопічний електрогідравлічний трап з 3 пультами управління, тиковю
обробкою (довжина 3 м, вантажопідйомність 260 кг)

Додатковий дистанційний пульт управління для трапа Два кормових світильника на флайбриджі

Флагшток Сталевий нержавіючий держатель для кранців

Автоматична пожежна система замість стандартної Москітні сітки на всі ілюмінатори

Водонепроникний CD-плеєр на флайбриджі з дистанційним управлінням на кокпіті Електричний прожектор
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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 46 Evolution: перегляд, сітрайл
та укладання угоди проводяться відповідно до умов
MYBA.

Алина Эмерли
Менеджер по продажам
+382 69 237 700

tel:+382 69 237 700
tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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