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П Р О Д А Ж  Я Х Т

M/Y By request  2004  16.02 m  260 000 €

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 50 РІК ДОВЖИНА ПРАПОР: ІТАЛІЯ | ПДВ ВИПЛАЧЕНИЙ

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)

16.02 м

4.72 м

1.21 м

GRP

2 + 1

2 + 1

2 x CAT C12 669 к. с.

2200 л

500 л

34.00 узл

29.00 узл

740 м/ч

Хорватія



Экстерьер Azimut 50 - 2004

Экстерьер Azimut 50 - 2004



Кокпит

Кокпит



Кокпит

Носовая часть



Пост управления на флайбридже

Пост управления на флайбридже



Флайбридж

Флайбридж



Кормовые лежаки на флайбридже

Главный пост управления



Главный пост управления

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Кухонный гарнитур



Носовая VIP каюта

Носовая VIP каюта



Ванная комната #1

Кормовая каюта



Кормовая каюта

Ванная комната #2



Третья каюта
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Довжина габаритна 16.02 м Ширина габаритна 4.72 м

Осадка 1.21 м Будівельний матеріал GRP

Berths 6 + 1 Кількість кают 2 + 1

Кількість санвузлів 2 + 1 Двигуни 2 x CAT C12 669 к. с.

Запас палива 2200 л Запас води 500 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

34.00 узл Крейсерська швидкість 29.00 узл

Наработка 740 м/ч Дизайнер інтер'єру Carlo Galeazzi

Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Носовий підрулюючий пристрій Кормовий підрулюючий пристрій

Кондиціонер у всіх зонах Дизель генератор

Гідравлічний трап Біміні-топ на флайбриджі

ТВ / DVD в майстер-каюті Навігаційне обладнання

Антена радара Тикове покриття кокпіта і платформи
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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 50: 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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