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Azimut 68S 2009 M/Y "AROMA" была куплена в 2010 году,
эксплуатировалась в Адриатическом море. Всегда находилась под
присмотром экипажа. Ежегодный сервис двигателей и генератора
выполнялся официальным представителем.

Моторная яхта из великолепной линейки спортивных судов с
хардтопом, имеет большой гараж для тендера, гидравлическую
плавательную платформу, телескопический трап.

В 2016 году была заменена полностью обшивка внешних подушек
на новую. 

Один владелец, лодка не сдавалась в чартер!

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Наработка

Местонахождение

21.17 м

5.12 м

1.00 м

GRP

3 + 1

3 + 1

2 x MAN V12 1360 к. с.

3200 л

950 л

1450 м/ч

Чорногорія



Экстерьер Azimut 68s

Экстерьер Azimut 68s



Экстерьер Azimut 68s

Экстерьер Azimut 68s



Экстерьер Azimut 68s

Экстерьер Azimut 68s



Носовая палуба

Носовая палуба



Кокпит

Кокпит



Вет бар в кокпите

Кокпит



Кокпит

Салон



Пост управления

Пост управления



Кухня

Нижняя палуба



VIP каюта

VIP каюта



VIP каюта

Нижняя палуба



Гостевая каюта

Гостевая каюта



Каюта владельца

Каюта владельца



Каюта владельца

Ванная комната владельца



Ванная комната владельца



Хард топ



Головна палуба



Нижня палуба
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Довжина габаритна 21.17 м Ширина габаритна 5.12 м

Осадка 1.00 м Будівельний матеріал GRP

Berths 6 + 2 Кількість кают 3 + 1

Кількість санвузлів 3 + 1 Двигуни 2 x MAN V12 1360 к. с.

Запас палива 3200 л Запас води 950 л

Наработка 1450 м/ч Дизайнер інтер'єру Carlo Galeazzi

Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Оздоблення тиком бічних проходів Оздоблення тиком носової палуби

Оздоблення тиком кокпіта і плавальної платформи Носовий і кормовий підрулюючі пристрої

Джостик для управління двигуном і підрулюючими пристроями Телескопічний гідравлічний трап Opacmare

Генератор Kohler Фільтр Racor для генератора

Подвійні фільтри Racor для двигунів Кондиціонер

Транцеві плити Гідравлічна плавальна платформа

Сходи для купання Тендер Avon Jet 320

Гараж для тендера Посудомийна машина

Пральна машина з сушкою Комбінована мікрохвильова піч і панель

Холодильник Лежаки для засмагання на носі

Лежаки для засмагання в кормовій частині Каюта екіпажу

Дерев'яна підлога в салоні (венге) ТВ LCD з системою Hi-Lo в салоні

ТВ Sharp в VIP каюті ТВ Sharp в каюті власника

Audio система Bose в салоні 4 додаткові колонки Alpine в кокпіті

2 сабвуфера Jl Audio в кокпіті Зсувні двері між салоном і кокпітом

Навігаційна система Raymarine: VHF, картплоттер, радар, автопілот Система супутникового ТБ

Вет бар в кокпіті: барбекю, холодильник, льодогенератор Біде в санвузлі власника

Фарбування корпусу в колір бордо Стіл в кокпіті

Стільці в кокпіт 6 шт. Електрична фара шукач

Два підводних світильника під плавальною платформою
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Регулятори освітлення в салоні і кокпіті Берегове підключення води
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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 68S: 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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