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Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Запас ходу

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

25.22 м

6.35 м

1.90 м

GRP + Carbon Fibre

4 + 2

5 + 1

2 x 1400 к. с. MAN V12

8000 л

1500 л

24.00 узл

18.00 узл

380 мм

Італія



Екстер'єр Magellano 25 METRI

Екстер'єр Magellano 25 METRI



Екстер'єр Magellano 25 METRI

Екстер'єр Magellano 25 METRI



Екстер'єр Magellano 25 METRI

Екстер'єр Magellano 25 METRI



Екстер'єр Magellano 25 METRI

Екстер'єр Magellano 25 METRI



Екстер'єр Magellano 25 METRI

Екстер'єр Magellano 25 METRI



Зона відпочинку в кормовій частині флайбриджу

Зона відпочинку в кормовій частині флайбриджу



Зона відпочинку в кормовій частині флайбриджу

Обідня зона на флайбриджі



Боковий прохід

Зона відпочинку в носовій частині палуби



Зона відпочинку в носовій частині палуби
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Пляжний клуб в кормовій частині судна

Кокпіт



Салон на головній палубі
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Салон на головній палубі

Обідня зона в салоні
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Деталі інтер'єру
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Каюта власника

Каюта власника



Каюта власника

Санвузол власника



VIP каюта по лівому борту

VIP каюта по лівому борту



VIP каюта по лівому борту

Друга VIP каюта по лівому борту



Гостьова каюта по правому борту

Гостьова каюта по правому борту



Салон. Версия Timeless

Каюта владельца. Версия Timeless



Каюта владельца. Версия Timeless

Санузел владельца. Версия Timeless



VIP каюта по левому борту. Версия Timeless

Гостевая каюта по правому борту. Версия
Timeless



Active Trim Control

Carbon Tech



Double chine dual mode hull



Флайбридж



Головний пост керування (RPH)



Головна палуба



Головна палуба версія Timeless



Нижня палуба



Каюта екіпажу (опціонально)
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Валовая вместимость (GT) 130 т Довжина габаритна 25.22 м

Ширина габаритна 6.35 м Осадка 1.90 м

Будівельний матеріал GRP + Carbon Fibre Пасажиромісткість 16

Berths 8 + 3 Кількість кают 4 + 2

Кількість санвузлів 5 + 1 Двигуни 2 x 1400 к. с. MAN V12

Запас палива 8000 л Запас води 1500 л

Бак чорних вод 750 л Бак сірих вод 750 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

24.00 узл Крейсерська швидкість 18.00 узл

Запас ходу 380 мм Водозміщення 85.80 т

Дизайнер інтер'єру De Cotiis Architects Зовнішній дизайн і концепція Ken Freivokh

Килеватость Полуводозміщенний / подвійний режим

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Головна система

Плавникові стабілізатори (додатковий генератор в наявності) Третій пост управління в кокпіті, включаючи джойстик керування Marex і
управління підрулюючим пристроєм, (доступно тільки при замовленні джойстика
управління Marex)

Система очищення повітря Дві котушки для кабелю берегового живлення

Кормовий підрулюючий пристрій

Екстер'єр

Хард топ з сонячними батареями Електрична фара-шукач

Пофарбування приладів на мачті Барна стійка на флайбриджі з двома стільцями

Біч клаб з сонцезахисною парасолькою, душем і декоративною шторкою Тент в носовій частині палуби зі знімними опорами в зоні для засмагання

Регулятори яскравості освітлення для зовнішніх зон (кокпіт і флайбридж) Електрична маркіза на кокпіті

Система підйому / спуску для тендера Стіл з системою ліфта Hi lo в кокпіті (електричне управління)

Підводне підсвічування Oceanled EXPLORER E6 по боках (по 2 з кожного боку,
всього 4 шт.)

Підводне підсвічування Oceanled EXPLORER E6, 2 світильники на транці по одному з
кожного боку

Декоративне фарбування ватерлінії Фарбування корпусу та двері гаража

Берегове підключення води Прожектори в кормовій частині флайбриджа (6 шт.)

Оздоблення тиком носової частини палуби Оздоблення тиком флайбриджа

Оздоблення тиком внутрішньої сторони гаражної двері Лаундж диван в кормовій частині флайбриджа

Знімний душ в кормовій частині флайбриджа Додаткове крісло штурмана на посту управління на флайбриджі

Сонцезахисний тент в кормовій частині флайбриджа зі зйомними карбоновими
опорами

Стілець в кокпіт (мод. Cassina)

Два тикових кавових столика на носі, трансформовані в зону для загоряння

Висувні світильники на носовій частині палуби (4 шт,)
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Інтер'єр

Дизайн інтер'єру Vincenzo De Cotiis Art Project Yacht OPT_MD251 TAPPETO SALONE SIMLA ATLANTIC

Регулятори яскравості освітлення на нижній палубі

Широке крісло кушетка для капітана на головному посту управління

Дерев'яна підлога на головній палубі

Обідні дизайнерські стільці De Cotis (6 шт) Мармурова стільниця в денному санвузлі (мармур, який буде обраний з каталогу
по декору Azimut)

Робоча поверхня на кухні з чорного антрациту (замість стандартного Silestone Gris
Volcano)

Стільниця і стінка в душовій санвузла власника з мармуру (мармур, який буде
обраний з каталогу по декору Azimut) (замість стандартного мармуру Crema Mar l)

Стільниця в гостьовому санвузлі по лівому борту з мармуру (мармур, який буде
обраний з каталогу по декору Azimut) (замість стандартного мармуру Crema Mar l)

Стінка душової в гостьовому санвузлі по лівому борту (мармур, який буде обраний
з каталогу по декору Azimut)

Стільниця в гостьовому санвузлі по правому борту з мармуру (мармур, який буде
обраний з каталогу по декору Azimut) (замість стандартного мармуру Crema Mar l)

Стінка душової в гостьовому санвузлі по правому борту (мармур, який буде
обраний з каталогу по декору Azimut)

Меблі для зберігання речей в салоні по лівому борту Меблі для зберігання речей в каюті власника

Меблі для зберігання речей в салоні по правому борту Жалюзі венеціанські в салоні (автоматичні) замість стандартних римських жалюзі

Жалюзі в VIP і гостьових каютах (автоматичні) замість стандартних жалюзі (ручне
управління)

Стінка в душовій VIP санвузла з мармуру (мармур, який буде обраний з каталогу по
декору Azimut)

Стільниця в VIP санвузлі з мармуру (мармур, який буде обраний з каталогу по
декору Azimut) (замість стандартного мармуру Crema Mar l)

Дерев'яна підлога в денному санвузлі (мозаїка)

Дерев'яна підлога в санвузлі власника (мозаїка)

Дерев'яна підлога в гостьовому санвузлі по лівому борту (мозаїка) Дерев'яна підлога в салоні, в обідній зоні і куточку екіпажу (мозаїка)

Дерев'яна підлога в гостьовому санвузлі по правому борту (мозаїка) Дерев'яна підлога в vip санвузлі (мозаїка)

Побутова техніка
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Посудомийна машина Льодогенератор на кокпіті

Льодогенератор на флайбриджі Побутова техніка Miele

Пральна і сушильна машини в зоні екіпажу

Електронні пристрої

Пакет навігації Raymarine Gold

Відео - Аудіо - ТВ

Аудіо / Відео пакет Два муляжи для антен

ТВ з системою ліфта Hi-lo вбудований у меблі на флайбриджі ( ТВ з діагональю 32"
включено у вартість)
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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 Magellano 25 METRI: перегляд, сітрайл
та укладання угоди проводяться відповідно до умов
MYBA.

tel:+393335764444
tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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