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BENETTI CLASSIC 132 РІК ДОВЖИНА VAT ВИПЛАЧЕНИЙ, ПРАПОР - МАЛЬТА

При спуске на воду яхта получила имя "Saladus", сегодня она
известна под именем "Hemabejo 3". Построена компанией Azimut
Yachts Russia на верфи Benetti в 2014 году, корпус BS003. MCA
классификация, валовой тоннаж - 346 т. Лаконичные и строгие
интерьеры с элементами черного мрамора в ванных комнатах. На
флайбридже в кормовой части установлена джакузи.
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Тендер Williams у гаражі на кормі



Профіль Benetti Classic Supreme 131



Сандек



Верхня палуба



Головна палуба



Нижня палуба



П Р О Д А Ж  Я Х Т

M/Y Hemabejo 3  2014  40.24 m  10 900 000 €

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.

BENETTI CLASSIC 132 РІК ДОВЖИНА VAT ВИПЛАЧЕНИЙ, ПРАПОР - МАЛЬТА

Довжина габаритна 40.24 м Ширина габаритна 8.00 м

Осадка 2.26 м Будівельний матеріал GRP

Berths 10 + 7 Кількість кают 6 + 4

Кількість санвузлів 5 + 2 Двигуни 2 X MTU 12V 2000 M72 1448 к. с.

Запас палива 45000 л Запас води 7200 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

15.50 узл Крейсерська швидкість 14.50 узл

Запас ходу 3500 мм Наработка 1040 м/ч

Водозміщення 275.00 т Дизайнер інтер'єру Zuretti Design

Builder Azimut Benetti S.p.a

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Дисплей репітера Furuno RD-ЗЗ GPS Прокладка кабелів від рульової рубки до ESR

Навігаційна аварійна система (флайбридж, каюта капітана, каюта екіпажу і
машинне відділення)

Каюта / офіс на верхній палубі

Двонапрправлена мережа ІЧ шлюзу, мережевий комплект, комплект для монтажу,
Apple, Ipod Touch 8GB з пультом

Samsung 32" LED ТБ (UЕЗ205000) з кронштейном Ресивер Denon 2312

Супутникова ТВ антена Sea Tel 4004 АРС Smart UPS Multiswitch

Покращений навігаційний пакет

5 x LCD моніторів 19" IP 65 на посту управління (3 стандартних + 2 додаткових) 3 x JT багатофункціональна система управління з трекболом (1 стандартна + 2
додаткових)

3 x 15" сенсорна LCD панель для управління:

склоочисниками горном

фарою-шукачем кермом управління

запуск / зупинка двигунів датчик швидкості

датчик глибини датчик напрямку і швидкості вітру

GPS радари

Температура повітря атмосферний тиск

включення дисплеїв яскравість дисплеїв

Система моніторингу та автоматизації. Сигналізації

Станція електроенергії Головні двигуни

Рівні трюмних вод і насоси

M/Y Hemabejo 3  2014  40.24 m  10 900 000 €

МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

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.

BENETTI CLASSIC 132 РІК ДОВЖИНА VAT ВИПЛАЧЕНИЙ, ПРАПОР - МАЛЬТА

• •

• •

•

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•



П Р О Д А Ж  Я Х Т

Двері і люки Автопілот

Панель рульового управління Кермо управління

Рульове управління Гірокомпас

Положення керма (RAI) Roll & Pitch

Комплексна система управління, що складається з:

1 x процесорний блок і 1 x TI AD-NMEA01 базове програмне забезпечення для
візуалізації:

кута повороту

швидкості

швидкість щодо землі глибини

температури води швидкості вітру

напрямку вітру GPS

температура повітря атмосферний тиск

1 радар / відео плоттер Furuno мод. FR BB 2117 IMO 1 радар / відео плоттер Furuno мод. MFDBB Navnet 3D -DRS12A антена

Ехолот-лаг система

1 BLACKBOX ехолот Furuno DFF1 1 BLACKBOX ехолот SKIPPER GDS 101 IMO (MCA)

1 LOG BEN BB IMO з об'єктивом перетворювача (MCA) RX GPS система

1 GPS LEICA MX 500 IMO (MCA) 1 NMEA інтерфейс

Метеостанція

1 Airmar PB150 ВІТЕР / лаг / глибина Multi-NMEA система 1 Blackbox з GPS антеною, інтегрованою в датчик вітру

2 дисплея репітера в каюті капітана і зоні екіпажу (1 стандартний + 1 додатковий)
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Система картографування

1 Navnet 3D

Вбудована система управлінняАвтопілот

1 Автопілот BB Navis AP 3000 для з'єднання з гіро і магнітним компасом 1 Система управління для 3 станцій

1 панель управління Backup Navis 3000

Магнітний компас

1 магнітний компас C.Plath Jupiter над головою на посту управління 1 Пеленгатор Plastimo Iris 100

Інерціальна курсова система (гірокомпас)

1 PLATH гірокомпас навігатор X MK2

Кут перекладки керма

1 KWANT LBM-4 IMO

Система комунікації

1 Радіотелефон УКВ SAILOR 2 Радіотелефон УКВ SAILOR 6210 DSC для поста управління і каюти капітана

1 VHF 6210 ретрансляція для зони екіпажу 1 Радіотелефон SSB SAILOR 5000 - 150 Вт з DSC MF

2 SSB антени 2 блоки GSM TELULAR SX 7

1 супутник C Sailor TT3000 4 VHF Sailor SP3510

2 VHF Sailor SP3520 GMDSS (MCA) 1 АІС FURUNO FA150 IMO

1 NAVTEX NX700 IMO 1 SAILOR 406 аварійний радіобуй-покажчик місця розташування

1 SART S4 MCMURDO
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1 FLEET BROADBAND 250 1 SEATEL 4010 VSAT

Навігаційна камера

1 камера нічного бачення FLIR M Series 324L
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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 Benetti Classic 132: перегляд, сітрайл та
укладання угоди проводяться відповідно до умов
MYBA.

Максим Рябенков
CEO | Sales
+7 903 799 79 15

tel:+7 903 799 79 15
tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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