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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
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contract.

BENETTI DELFINO 93 РІК ДОВЖИНА ПДВ НЕ СПЛАЧЕНИЙ

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води
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Довжина габаритна 28.50 м Ширина габаритна 7.03 м

Осадка 1.96 м Будівельний матеріал GRP

Berths 10 + 3 Кількість кают 5 + 2

Кількість санвузлів 5 + 2 Двигуни 2 х MAN V8 1000 к. с.

Запас палива 16000 л Запас води 2300 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

13.50 узл Крейсерська швидкість 12.50 узл

Водозміщення 123.00 т Дизайнер інтер'єру Carlo Galeazzi

Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini Design Builder Azimut Benetti Yachts (Италия)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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MCA (Малий код судна - MGN 280 (М)) Alfa Laval

Баки "сірих" і "чорних" вод Ecomar Протиобростаюча система Cathelco

Опріснювач води ldromar MC9S (Покращений MC3) Супутникове ТБ Seatel 3004 E

Ручний складний тент на кормовій частині верхньої палуби Оздоблення тиком верхньої палуби

Бортик Sicis навколо джакузі Підводні світильники (6 х LED)

Душ в джакузі Мармуровий вестибюль

Паровий генератор для душової власника Невеликий холодильник в каюті власника і в коридорі

Винна шафа (35 бут.) "Водяний туман" для системи кондиціонування на верхній палубі

Пульт дистанційного керування освітленням і системою кондиціонування повітря в
гостьових зонах (вбудований в системи BEST)

Підсвічування назви яхти на кормі

Телефонна панель і система VOIP інтегровані в BEST систему

Супутниковий зв'язок типу флот BB250. Без функції факсу Зовнішній TV на кормі головної палуби і по правому борту на вході

Друге ліжко в каюті капітана Закладка кабелів берегового живлення

Регулятори яскравості внутрішнього освітлення Система TVCC з 4 камерами і 2 моніторами на головному посту управління і в новій
обідній зоні. Автономна система Panasonic (не інтегрована в BEST систему)

Барбекю на прямокутній підставі і з внутрішньою закругленою формою, верхня
кришка з SICIS мозаїки, робоча поверхня

Дерев'яна підлога в салоні

Швидке підключення кабелів для ММ / О.Є., редукторів і DD / GG систем заміни
масла

Покращені головні двигуни MTU 8V 2000M72 Два генератора 40 кВт

Подвійна ізоляція стіни між каютою власника і кухнею Модернізована лебідка

Автоматична паралельна прокладка для генераторів Ізоляція трансформатора

Модернізована навігаційна система:
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покращений морський LCD монітор 19 "IP 65 (замість 17" IP 65) морський LCD монітор 19 "IP 65

морський LCD монітор 12 "IP 65 на флайбриджі Радар з моделлю Navnet 3D Furuno MFDBB

Автоматизована інформаційна система Furuno FA 150 GPS / VHF Зовнішня антена для WiFi, мобільного інтернету і WIFI розподільника

Ретранслятор монітора в каюті капітана + 2 додаткових ТВ 22 "в обох каютах
екіпажу

Додаткові динаміки, встановлені в носовій зоні, під'єднані до стерео системи в зоні
загоряння

Модернізована мультимедійна система BEST в гостьових каютах
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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 Del no 93: 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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