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Одна из "свежих" и исключительно ликвидных позиций на рынке к
сезону 2020-21 - 30-метровая флайбриджная моторная яхта от
мирового лидера яхтостроения с интерьерами от Achile Salvagni -
сложно желать чего-то большего, если только не новую такую яхту
... со скидкой 40%!

~720 часов на двигателях и должное техническое обслуживание.
Постоянный экипаж на борту, несмотря на то, что яхта была в
круизе всего 3 недели за весь сезон 2020. Яхта в безупречном
состоянии, прошла самый детальный сюрвей при покупке в 2018 и
небольшой рефит зимой 2018/19 года на верфи Lusben (Azimut
Benetti), где были установлены дополнительные опции, и это при
том, что её конфигурация и до этого момента описывалась как "fully
packed" (retail price около 8.2М Euro). Добавьте к этому современные
светлые интерьеры, исключительно большие внутренние объемы,
мастер-каюту на главной палубе, огромный флайбридж и гараж для
4.5 м jet-тендера и наличие пляжной кормовой зоны - на этом
моменте Вы уже готовы признать, что принимая в расчет указанную
цену и великолепные качества судна на рынке существует не так
много альтернатив, если Вы в поиске самого лучшего. 

... More info

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)

28.62 м

7.00 м

2.05 м

VTR/GRP

5 + 3

6 + 2

2 X MTU 16V 2000 M96 - 2400 к. с.

12000 л

2000 л

28.00 узл

22.00 узл

350 мм

720 м/ч

Італія

https://azimutyachts.ua/sale/azimut-grande-95-rph-21.html


Екстер'єр

Екстер'єр



Екстер'єр

Екстер'єр



Екстер'єр

Екстер'єр



Боковий прохід

Носова частина палуби



Носова частина палуби

Носова частина палуби



Пост керування палуби

Флайбридж



Бар на флайбриджі

Бар на флайбриджі



Обідня зона на флайбриджі

Гриль на флайбриджі



Лежаки для засмагання в кормовій частині
флайбриджу

Кран балка на флайбриджі



Кокпіт

Кокпіт



Кокпіт

Головний пост керування



Сходи на головну палубу

Сходи на головну палубу



Обідня зона

Обідня зона



Салон

Салон



Каюта власника на головній палубі

Каюта власника на головній палубі



Сходи на нижгю палубу

Гостьова каюта



Гостьова каюта

Гостьова каюта 2



Гостьова каюта 2

Гостьова каюта 3



Гостьова каюта 4

Гостьовий санвузол



Гостьовий санвузол

Гостьовий санвузол



Флайбридж



Главная палуба



Главный пост управления



Нижняя палуба
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Довжина габаритна 28.62 м Ширина габаритна 7.00 м

Осадка 2.05 м Будівельний матеріал VTR/GRP

Пасажиромісткість 14 Berths 10 + 4*

Кількість кают 5 + 3 Кількість санвузлів 6 + 2

Двигуни 2 X MTU 16V 2000 M96 - 2400 к. с. Запас палива 12000 л

Запас води 2000 л Бак чорних вод 1500 л

Бак сірих вод 1500 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

28.00 узл

Крейсерська швидкість 22.00 узл Запас ходу 350 мм

Наработка 720 м/ч Водозміщення 111.30 т

Суха вага 103.20 т Дизайнер інтер'єру Carlo Galeazzi

Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini Килеватость Кут кілеватості на кормі 7.6°

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Загальне

Відповідність стандартам СЕ Плавникові стабілізатори качки

Кормовий гараж з краном і тендером Williams DJ 445 Нова обідня зона екіпажу на кухні (Lusben, 2019)

Гідравлічний кормовий підрулюючий пристрій Додаткова звукоізоляція між салоном і моторним відсіком, між VIP каютами і
моторним відсіком, і між ванною кімнатою власника і носовим рундуком для
якірних ланцюгів

Система заміни масла для головних двигунів, коробок передач і генераторів Центральна вакуумна система

Стаціонарна відеокамера на стелі в кормовому кокпіті + поворотна відеокамера в
моторному відсіку з функцією масштабування, з підключенням до навігаційних
дисплеїв Raymarine на головному посту управління і на флайбриджі

Додаткова поворотна відеокамера в кормовому кокпіті або на флайбриджі

Можливість управління всіма камерами за допомогою iPad

Додатковий набір відеокамер: - одна стаціонарна камера в салоні, в кормовій частині, спрямована на прохід в
коридорі в каюту власника

- одна стаціонарна камера в лобі на нижній палубі - можливість підключення камер спостереження з доступом в інтернет

Пульти ДУ для головних двигунів і підрулюючого пристрою (MTU) в кокпіті і на
флайбриджі

Обладнана пляжна зона на флайбриджі (2 шезлонга, парасолька, душ)

Бойлери більшого обсягу (120 л., замість стандартних)

Екстер'єр

8 підводних світильників, колір світла білий / синій Повне фарбування корпусу, включаючи транец і фальшборти (колір Navy Blue)

Москітні сітки на ілюмінатори 2 x столика Royal Botanis Ninix

2 х тримача для склянок на носовій палубі, 1 х тримач для склянок з тиковою
підставкою на флайбриджі (матеріал - плексігласс)

Складний біміні-топ на носовій палубі, з підставою з н / с і тентом білого кольору

Флайбридж

Оздоблення тиком всього флайбриджа (товщина 8 мм.) Додаткова радарна арка

Точкові світильники на кормі флайбриджа
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Кран-балка на флайбриджі Барбекю Kenyon (стоїть окремо)

Льодогенератор на флайбриджі 2 х барні стільці з н / с з м'яким сидінням, спинкою і підставкою для ніг,
розташовані в барі на флайбриджі

TV на барі (2019) L-подібний барний кабінет з раковиною, холодильником і льодогенератором

Меблі Royal Botanis Ninix 195T на флайбриджі Зовнішні дивани в кормовій частині флайбриджа (2019)

Додатковий холодильник 65 л. під кріслом рульового на флайбриджі

Інтер'єри

Дерево (Riviera): лаковане червоне дерево (Mahogany dark wood - 100% gloss) +
світлий дуб Oak light wood (мат)

Дерев'яна підлога в обідній зоні, кухні, лобі і головному посту управління, коридорі,
денному туалеті, в гостьових і VIP ванних кімнатах

Килимове покриття: салон, каюти, нижня палуба Мармур: підлога ванної кімнати власника

Каюти екіпажу: Forbo Allura Мармур: стільниці у ванній кімнаті власника, денного туалету, у ванних VIP і
гостьових кімнат

Сходинки на нижню палуба з Онікса Меблі Minotti в салоні вкл 3 x дивана Minotti в салоні, 8 x обідніх стільців Minotti,
обідній стіл Minotti і ін.

1 x шафа в обідній зоні по лівому борту 1 x шафа під телевізором в каюті власника

Камбуз

Винний холодильник Мікрохвильова піч

Холодильник, морозильна камера і місце для зберігання Вентиляція холодильника і морозильної камери

Одна велика раковина замість 2х стандартних

Головний пост управління

Крісло капітана: Recaro North Sea
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Каюта власника

Сейф Холодильник

Гостьові каюти

Додаткове відкидне ліжко в 2х каютах Рівні штори у всіх каютах + каюті власника

Жалюзі замість стандартних тканинних штор Жалюзі венеціанські у всіх ванних кімнатах

Система електроніки

220 Вт Стельове LED освітлення зовнішніх зон

Регулятори яскравості для зовнішнього освітлення (кокпіт і флайбридж) Електричні вимикачі

Декоративні лампи в каюті власника, VIP каюті і гостьових ванних кімнатах

Аудіо / Відео пакет

Супутникова ТВ антена (KVH TV8) + муляж антени Вдосконалений аудіо / відео пакет (версія Gold)

Підготовка під установку телевізора в кокпіті Підготовка під установку телевізора на флайбриджі

Навігація

Покращений навігаційний пакет Gold Додаткова радарна арка для антен

Система автоматичної ідентифікації AIS
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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 Grande 95 RPH (30 METRI):
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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