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AZIMUT 75 РІК ДОВЖИНА ПРАПОР: TUVALU | ПДВ НЕ СПЛАЧЕНИЙ

Яхта Azimut 75 2008 M/Y "Phoenix" - другий власник, колишній регіон
експлуатації Далекий Схід, Росія. Яхта ніколи не була в чартері і
експлуатувалася виключно в інтересах власника і його сім'ї.

Незважаючи на те, що в 2017 яхта вже проходила оновлення салону,
в лютому 2020 яхта пройшла в Італії ще один інтенсивний Рефіт
внутрішніх приміщень (салон, гостьові каюти, каюта екіпажу,
зовнішні столи, ремонт і шліфування тика) і пропонується
майбутньому власнику в прекрасному стані . У комплектацію
включений тендер Williams 385 (+ кран-балка на флайбриджі).

... More info

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)

22.59 м

5.60 м

1.79 м

GRP

4 + 1

4

2 x MAN D2842 LE404 1360 к. с.

6020 л

1150 л

31.00 узл

27.00 узл

750 м/ч

Iталiя

https://azimutyachts.ua/sale/azimut-75-2008-vld.html


Екстер'єр

Екстер'єр



Екстер'єр

Екстер'єр



Екстер'єр

Екстер'єр



Носова частина палуби

Пост керування на флайбриджі



Флайбридж

Флайбридж



Флайбридж

Кокпіт



Кокпіт

Салон



Салон

Салон



Обідня зона

Головний пост керування



Кухня

Кухня



Сходи на нижню палубу

Каюта власника



Каюта власника

Санвузол власника



VIP каюта

Гостьова каюта 1



Гостьова каюта 1

Гостьова каюта 2



Гостьовий санвузол



Флайбридж



Головна палуба



Нижня палуба
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Довжина габаритна 22.59 м Ширина габаритна 5.60 м

Осадка 1.79 м Будівельний матеріал GRP

Пасажиромісткість 12 Berths 8 + 3

Кількість кают 4 + 1 Кількість санвузлів 4

Двигуни 2 x MAN D2842 LE404 1360 к. с. Запас палива 6020 л

Запас води 1150 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

31.00 узл

Крейсерська швидкість 27.00 узл Наработка 750 м/ч

Водозміщення 81.00 т Дизайнер інтер'єру Carlo Galeazzi

Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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2 x дизель генератора KOHLER 27EFOZD (напрацювання ~ 800 мотогодин) Тендер Williams 385 (!)

Оздоблення тиком кокпіта, флайбриджа, бічних проходів Гідравлічні підрулюючі пристрої (носовий і кормовий)

Гелеві акумуляторні батареї Телескопічний гідравлічний висувний трап

Гідравлічна висувна драбина для спуску у воду (c пультом д / у) Кран-балка на флайбриджі

Стіл на кокпіті Hi-lo трансформується в ліжко Біміні-тент на флайбриджі

Невеликий розкладний біміні-тент в носовій частині над лежаками Кондиціонер реверсивний в усіх каютах і салоні + спліт-система в каюті власника

Вет-бар c холодильником в кокпіті Вет-бар з холодильником, льодогенератором і грилем на флайбриджі

Електролебідки в кокпіті Фара шукач

Навігація Raymarine E-серії, автопілот (на головному посту і на флайбриджі) Антена радара Raymarine

Супутникове ТБ NAVISYSTEM Мультимедійна система BOSE в салоні і майстер-каюті

Посудомийна машина на кухні Miele Винний холодильник в салоні

Пральна машина з сушкою Посудомийна машина

Багатофункціональна духова шафа і плита на кухні Miele Льодогенератор в холодильнику на кухні і окремо льодогенератор

Морозильна камера в майстер каюті Сейф в майстер каюті

Телевізор SAMSUNG діагональ 75 "в салоні (є система Hi-lo)
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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 75: 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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