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AZIMUT 54 РІК ДОВЖИНА РОЗМИТНЕНА В РФ

Чудова пропозиція нашого брокеражу - яхта Azimut 54 2016 року у
Москві. Виключно успішна і популярна модель від світового лідера у
виробництві люксових яхт - Azimut Yachts (Італія). Модель 54 стала
однією з найбільш продаваних яхт завдяки стильному впізнаваному
дизайну, чудовому плануванню головної і нижньої палуб і "вдалому"
розміру корпусу. Крім великого просторого салону з кухнею на
головній палубі, яхта має три повноцінні каюти на шістьох гостей,
жилий кокпіт і флабридж.Яхта в чудовому стані. Краща пропозиція
на ринку. Невелике напрацювання двигунів (317 м / год), повністю
справний технічний та відмінний естетичний стан. Один з кращих
корпусів Azimut 54 на ринку (!). Яхта має високий попит на
вторинному ринку. Розмитнена в РФ.
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Довжина габаритна 16.70 м Ширина габаритна 5.00 м

Осадка 1.35 м Будівельний матеріал GRP

Пасажиромісткість 12 Berths 6 + 1 Crew

Кількість кают 3 + 1 Crew Кількість санвузлів 2 + 1 Crew

Двигуни Volvo Penta D11 2 x 725 к. с. (533 кВт) Запас палива 2340 л

Запас води 590 л Бак чорних вод 175 л

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

32.00 узл

Крейсерська швидкість 27.00 узл Запас ходу 330 мм

Наработка 317 м/ч Водозміщення 27.00 т

Дизайнер інтер'єру Style Dept. azimut MC Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Пакет "Advanced"

Генератор 20 кВт Реверсивний кондиціонер 60 000 БТЕ

Подвійні фільтри Racor для двигунів Джойстик керування двигунами і підрулюючими пристроями "Xenta"

Фільтр Racor для генератора Додаткове з'єднання радарної арки, машинного відділення і поста управління

Підготовка під установку опріснювача води Автоматична система пожежогасіння

Електричні швартувальні лебідки в кокпіті Фара-шукач з дистанційним керуванням на флайбриджі

Панорамні вікна в VIP каюті, що відкриваються Берегове підключення води

Двоє бічних дверцят в кокпіт Додатковий пульт ДУ фарою-шукачем на головному посту

Декор 5 * Побутова техніка Miele (духовка і варильна панель)

Лічильник якірного ланцюга на головному посту

Додаткові опції

Стіл на флайбриджі Оздоблення тиком кокпіта

Обідній стіл зі знімною секцією Набір каструль з нержавіючої сталі (посуд і столові прилади на 6 персон,
включаючи ніші для зберігання)

Підсвічування зовнішніх і внутрішніх ступенів ТВ система з антеною

Кондиціонер в санвузлах майстер-каюти і VIP-каюти Система вентиляції у всіх душових

Носовий підрулюючий пристрій 6.5 кВт Система омиву якірного ланцюга

Аварійне відкачування трюмних вод за рахунок помп двигунів Лічильник якірного ланцюга на флайбриджі

Стілець в кокпіт, 3 шт. Стіл в кокпіт

Хард-топ зі зсувною центральною секцією Фарбування борту в колір "blue metallic"

Лежаки для засмагання в кормовій частині флайбриджа (основа з GRP)

M/Y By request  2016  16.70 m  79 900 000 ₽

МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

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 54 РІК ДОВЖИНА РОЗМИТНЕНА В РФ

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•



П Р О Д А Ж  Я Х Т

Лежаки для засмагання в носовій частині Оздоблення тиком бічних проходів

Два світильника в кормовій частині флайбриджа Два світильника в носовій частині корпусу

Два підводних світильника під плавальною платформою Каюта екіпажу з системою кондиціонування

Регулятори освітлення в салоні і кокпіті Світлодіодне (LED) освітлення з регуляторами яскравості світла в салоні і кокпіті

Москітні сітки на ілюмінатори Сейф в каюті власника

Комплект постільної білизни в каюти (крім каюти екіпажу) Комплект постільної білизни на диван-ліжко в салоні

Набір рушників з логотипом Azimut на одну людину, 6 комплектів Розкладний С-подібний диван-ліжко в салоні

Барбекю на флайбриджі Посудомийна машина на кухні

Холодильник на флайбриджі Пральна машина з сушкою (комбінована)

Пакет навігації Raymarine Gold: Флайбридж: картплоттер Raymarine E165, GPS
антена Raystar 130, автопілот p70R, інструментальний дисплей i70, клавіатура
управління RMK-9 радіостанція морського діопазона Ray240E, антена радара
Raymarine HD 4кВт 48 мм Color; Головний пост: два картплоттера Raymarine E125,
автопілот p70R, інструментальний дисплей i70, клавіатура управління RMK-9,
радіостанція морського діопазона Ray240E;

Датчик глибини виразний Raymarine CPT-120

Блок ехолокації Raymarine CP-100 CHIRP Down Vision

Система ліфта для ТВ (ТВ не включено)

Будівельний сертифікат

Сертифікат походження Експортні документи

Розкладний стіл в салон Радіостанція УКХ NAVCOM CPV-300 річкового діапозона

Антена NAVCOM Аудіосистема Marine Alpine (4 динаміка + підсилювач BEHRINGER EPQ 304+ панель
водонепроникна Sony GMD-616 + морський ресивер Clarion M303 CD / USB / BT

Телевізор SAMSUNG 48 " Телевізор SAMSUNG 43 "

Телевізор Samsung 32 " Морська система супутникового ТБ Intelian i4

Apple TV
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Музична система BOSE SoundTouch 520 Плеєр Blu-Ray OPPO BDP-103D Darbee Edition

Горн пневматичний Необрастаюче покриття
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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 54: 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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