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Яхта в состоянии "как новая". Прошла всего 180 мото часов! Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Запас ходу

Наработка

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

18.36 м

4.95 м

1.37 м

VTR/GRP

3 + 1

2 + 1

2 х 800 к. с. MAN R6

2800 л

630 л

32.00 узл

28.00 узл

250 мм

180 м/ч

Хорватія



Azimut 60 экстерьер

Салон



Салон

Главный пост управления



Камбуз

Каюта владельца



Каюта владельца

Ванная комната



Ванная комната

Носовая каюта



Флайбридж Azimut Flybridge 60



Главная палуба Azimut Flybridge 60



Нижняя палуба Azimut Flybridge 60
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Довжина габаритна 18.36 м Ширина габаритна 4.95 м

Осадка 1.37 м Будівельний матеріал VTR/GRP

Пасажиромісткість 12 Berths 6 + 2

Кількість кают 3 + 1 Кількість санвузлів 2 + 1

Двигуни 2 х 800 к. с. MAN R6 Запас палива 2800 л

Запас води 630 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

32.00 узл

Крейсерська швидкість 28.00 узл Запас ходу 250 мм

Наработка 180 м/ч Водозміщення 28.80 т

Суха вага 23.50 т Дизайнер інтер'єру Stefano Righini

Зовнішній дизайн і концепція Carlo Galeazzi

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Генератор Onan 19 кВт Сікіпер

Гідравлічний трап Джойстик керування двигунами і підрулюючими пристроями Marex

Подвійні фільтри Racor для двигунів Панорамні вікна в VIP каюті, що відкриваються

Автоматична система пожежогасіння Електричні швартові лебідки в кокпіті

Лічильник якірного ланцюга на головному посту Берегове підключення води

Додатковий пульт ДУ фарою-шукачем на головному посту управління Підготовка під установку опріснювача води

Дві бічні дверки в кокпіт Кондиціонер 72.000 БТЕ

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

Побутова техніка Miele (комбінована мікрохвильова піч і варочна панель 50Гц) Електрична фара-шукач

Комбінована пральна машина з сушкою Льодогенератор на флайбридж

Лежаки для засмагання в носовій частині Диван-ліжко в салоні

Барбекю на флайбриджі Хард Топ

Світлодіодне освітлення внутрішніх і зовнішніх зон Каюта екіпажу

Два світильника встановлені в кормовій частині флайбриджа Підводні світильники

Пакет навігації Raymarine Gold Оздоблення тиком бічних проходів

Оздоблення тиком флайбриджа Підготовка під установку ТВ у всіх каютах

Опріснювач 130 л / год ТВ в салоні

Супутникова антена
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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 60: 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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