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Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Наработка

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

26.78 м

6.59 м

1.90 м

GRP + Carbon Fibre

4/5 + 2 crew

5 + 2

2 x MAN R V12 1900 к. с.

9500 л

2000 л

27.00 узл

24.00 узл

540 м/ч

Європа



Экстерьер Azimut Grande 27 METRI

Экстерьер Azimut Grande 27 METRI



Экстерьер Azimut Grande 27 METRI

Кормовая часть Azimut Grande 27 METRI



Открывающаяся плавательная платформа

Гараж для тендера



Стол в кокпите

Стол в кокпите



Носовая палуба

Диваны с бимини топом в носовой части



Диваны и лежаки для загорания в носовой части

Носовая палуба



Пост управления на флайбридже

Флайбридж



Флайбридж

Флайбридж



Барная стойка на флайбридже

Кормовая часть флайбриджа



Салон

Салон



Обеденный стол в салоне

Кухня



Кухня

Гостевой туалет



Гардеробная комната

Вход в каюту владельца



Каюта владельца

Каюта владельца



Ванная комната владельца

Ванная комната владельца



Ванная комната владельца

Лестница на нижнюю палубу



Гостевая каюта по левому борту

Гостевая каюта по левому борту



Ванная комната гостевой каюты

Гостевая каюта по правому борту



Гостевая каюта по правому борту

Ванная комната гостевой каюты



Гостевая каюта с двумя раздельными кроватями

Главный пост управления



Главный пост управления

Зона экипажа



Каюта капитана

Ванная комната



Моторный отсек



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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Довжина габаритна 26.78 м Ширина габаритна 6.59 м

Осадка 1.90 м Будівельний матеріал GRP + Carbon Fibre

Пасажиромісткість 14 Berths 8/10 + 3 crew

Кількість кают 4/5 + 2 crew Кількість санвузлів 5 + 2

Двигуни 2 x MAN R V12 1900 к. с. Запас палива 9500 л

Запас води 2000 л Бак чорних вод 850 л

Бак сірих вод 850 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

27.00 узл

Крейсерська швидкість 24.00 узл Наработка 540 м/ч

Водозміщення 89.00 т Дизайнер інтер'єру Achille Salvagni

Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Електричні плавникові стабілізатори CMC Хард-топ

Повне фарбування борту судна і антен супутникового ТБ (колір TANZANIA BROWN
MET)

SAT TV INTELLIAN T80W з 7 ресиверами

Гірокомпасс Furuno для антен INTELLIAN

Морська антенна система SAT VSAT INTELLIAN V80G Тендер Williams DieselJet 445

Планування - 5 кают з майстер-каютою на головній палубі Носове і кормове підрулюючі пристрої

Навігація Raymarine Gold Package Система управління бортовим обладнання NAVIOP

Опріснювач IDROMAR 250 л / год Тік на флайбриджі

Тент на кокпіт Стіл в носовій частині

Біміні-топ з електричним приводом в носовій частині Вертикальна штора з електроприводом в кокпіті

Система завантаження тендера в гараж Окрема стійка з BBQ на флайбриджі

Холодильник і ледогенератор на флайбриджі Холодильник на кокпіті

Подовжений диван в кормовій частині флайбриджу Напрямні по бортах для мийки судна

Два світильника на носі для підсвічування якоря і якірного ланцюга Два світильника в кормовій частині флайбриджу для полегшення швартування

3 х поворотних стільця DOTAZIONI з н / с біля бару на флайбриджі Система втягування кабелю берегового живлення

Герметична двері зі сходів на флайбридж Пошукова фара з електроприводом

2 х плота на 8 чол кожен 17 x додаткових розеток 220В в салоні, кухні, посту управління, каютах

1 x вологозахищена розетка 220В на флайбриджі 8 x підводних вогнів OceanLed

AUDIO / VIDEO Пакет: Салон: TV Samsung 55 ", Bose lifestyle 600, Apple 32giga

Майстер каюта: TV Samsung 55 ", Bose lifestyle 600, Apple 32giga VIP каюта: TV Samsung 43 ", Bose lifestyle 600, Apple 32giga

Гостьові каюти: TV Samsung 32 ", Bose lifestyle 600, Apple 32giga
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Каюта екіпажу: TV 32 "(Smart TV c wi ) Медіацентр зі сховищем на 10Tb NAS - Wi  на борту SAT + 4G

Пральна машина з сушкою - Miele Посудомийка - Miele

Мікрохвильова піч у зоні екіпажу Двозонна винна шафа

Сейф в каюті власника Біде в майстер-каюті

Подвійна ліжко в каюті капітана Третє спальне місце в каютах екіпажу

Сейф в каюті капітана Регулятор яскравості освітлення для зовнішніх зон (кокпіт і флайбридж)

Регулятор яскравості освітлення для салону і майстер каюти (кокпіт і флайбридж) Пружинні матраци (вкл каюти екіпажу)

Москітні сітки на вікна Кавовий столик між кріслами в салоні

Пол з дерева в салоні і на посту управління Світлозахисні штори у всіх 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 Azimut Grande 27 METRI: перегляд,
сітрайл та укладання угоди проводяться відповідно
до умов MYBA.

Алина Эмерли
Менеджер по продажам
+382 69 237 700

tel:+382 69 237 700
tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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