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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.
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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)

16.70 м

4.74 м

1.35 м

GRP

3 + 1

2 + 1

2 x Volvo Penta D11 725 к. с.

2340 л

590 л

32.00 узл

27.00 узл

205 м/ч

Італія



Azimut 54 2017

Azimut 54 2017 - продается без тендера!
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Azimut 54 2017



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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Довжина габаритна 16.70 м Ширина габаритна 4.74 м

Осадка 1.35 м Будівельний матеріал GRP

Berths 6 + 1 Кількість кают 3 + 1

Кількість санвузлів 2 + 1 Двигуни 2 x Volvo Penta D11 725 к. с.

Запас палива 2340 л Запас води 590 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

32.00 узл Крейсерська швидкість 27.00 узл

Наработка 205 м/ч Водозміщення 27.00 т

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

Килеватость V-подібний c кутом кілеватості на транці 12°

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Продається без тендера (!) Стабілізатор качки (Seakeeper)

Дизель генератор Носовий підрулюючий пристрій

Кормовий підрулюючий пристрій Оздоблення тиком флайбриджу, кокпіта, бічних проходів

Вет бар на флайбриджі Електричні швартувальні лебідки

Лічильник якірного ланцюга Стіл в кокпіті

Телескопічний електро-гідравлічний трап Біміні топ

Реверсивний кондиціонер Система омиву якірного ланцюга

Посудомийна машина Опріснювач (110 л / г)

Джойстик керування двигунами і підрулюючими пристроями Додаткові з'єднання радарної арки, машинного відділення і поста управління

Електрична фара - шукач Панорамні вікна в носовій каюті з ілюмінаторами, що відкриваються

Дві бічні дверцята на кокпіті Два світильника в кормовій частині флайбриджа

Москітні сітки Набір каструль з нержавіючої сталі

Пакет навігації Raymarine Gold
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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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