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Флаг - Греция. Яхта под коммерческой регистрацией.

2016-2017 - большой рефит экстерьера и ТО систем: корпус
полностью перекрашен и отполирован. Новый тик на кокпите и
плавательной платформе. Перешиты все внешние подушки и
лежаки, заменена обшивка диванов на главной палубе. Установлено
кормовое подруливающее устройство. Сделано большое ТО и
профилактика двигателей и приводов (Arneson Drive).

2020 - большой update по машинной части: установлены 2 новых
генератора (!), 1 новый двигатель (!), осуществлен капремонт
второго двигателя. 

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)

26.49 м

5.00 м

1.20 м

GRP

4 + 2 Crew

4 + 1 Crew

2 X 2000 к. с. MTU V16 2000 M91
(Arneson)

6000 л

1100 л

50.00 узл

40.00 узл

400 мм

1850 м/ч

Греція



Экстерьер Azimut 86S

Экстерьер Azimut 86S
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Кокпит с просторной зоной для загорания

Стол на кокпите



L-образный диван на кокпите

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Зона для отдыха в салоне со сдвижной секцией
хардтопа



Зона для отдыха в салоне со сдвижной секцией
хардтопа

Телевизор на поворотном основании



Пост управления в передней части салона

Пост управления яхты с тремя креслами



Пост управления яхты с тремя креслами

Панель управления на главному посту



Пост управления

Салон на главной палубе



Салон. Лестница на нижнюю палубу

Салон. Лестница на нижнюю палубу



Лестница на нижнюю палубу

Кухонный гарнитур оснащен всем необходимым



Каюта владельца с большим бортовым
остеклением

Каюта владельца с большим бортовым
остеклением



VIP каюта с большим остеклением

VIP каюта с большим остеклением



Телевизор в VIP каюте

Гостевая каюта с двумя спальными местами



Ванная комната

Ванная комната с душевой кабиной



Полное ТО двигателей и приводов в мае 2016



Головна палуба



Нижня палуба



П Р О Д А Ж  Я Х Т

M/Y SUPER TOY  2004  26.49 m  990 000 €

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 86S РІК ДОВЖИНА VAT ВИПЛАЧЕНИЙ | ПРАПОР: ГРЕЦІЯ

Довжина габаритна 26.49 м Ширина габаритна 5.00 м

Осадка 1.20 м Будівельний матеріал GRP

Пасажиромісткість 12 Berths 8 + 2 Crew

Кількість кают 4 + 2 Crew Кількість санвузлів 4 + 1 Crew

Двигуни 2 X 2000 к. с. MTU V16 2000 M91 (Arneson) Запас палива 6000 л

Запас води 1100 л Бак сірих вод 400 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

50.00 узл Крейсерська швидкість 40.00 узл

Запас ходу 400 мм Наработка 1850 м/ч

Водозміщення 55.20 т Суха вага 49.00 т

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Зовнішнє обладнання

Оздоблення тиком кокпіта Оздоблення тиком бічних проходів

Сходи для купання Стіл в кокпіті

Гідравлічний трап Рятувальний пліт (макс. місткість 12 чол.)

Радіолокаційний відбивач Електрична лебідка

Електроніка

Радар Автопілот

Рація Навігаційний центр

Радар детектор Компас

GPS Динаміки в кокпіті

Плоттер Журнал спідометра

Ехолот Телевізор, CD / DVD-плеєр

Внутрішнє обладнання

Носовий підрулюючий пристрій Кондиціонер

Зарядний пристрій Ручна трюмна помпа

Електричний трюмний насос Опріснювач води

Холодильник, морозильна камера Пральна машина

Духовка, мікрохвильова піч, посудомийна машина Опалення, гаряча вода

Унітаз Marine з системою електронного зливу

Тендери та водні іграшки
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1 х тендер Zodiac Projet 90BHP 1 х гідроцикл Yamaha VX 110

Вейкборд Водні лижі (повністю укомплектовані)

Флайборд Два весла
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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 86S: 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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