
П Р О Д А Ж  Я Х Т
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Jaguar 24 РІК ДОВЖИНА



П Р О Д А Ж  Я Х Т

M/Y P&M  2005  24.00 m  600 000 €

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.

JAGUAR 24 РІК ДОВЖИНА

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)

24.00 м

5.50 м

1.30 м

GRP

4 + 1

4

2 x MAN D2842LE409 1500 к. с.
(Arneson)

6000 л

1300 л

38.00 узл

30.00 узл

300 м/ч

Італія



Экстерьер

Экстерьер



Носовая палуба

Боковой проход



Пост управления

Пост управления



Салон

Салон



Салон



Салон



Салон

Салон



Салон



Кокпит
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M/Y P&M  2005  24.00 m  600 000 €

Каюта

JAGUAR 24 РІК ДОВЖИНА

Довжина габаритна 24.00 м Ширина габаритна 5.50 м

Осадка 1.30 м Будівельний матеріал GRP

Кількість кают 4 + 1 Кількість санвузлів 4

Двигуни 2 x MAN D2842LE409 1500 к. с. (Arneson) Запас палива 6000 л

Запас води 1300 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

38.00 узл

Крейсерська швидкість 30.00 узл Наработка 300 м/ч

Водозміщення 53.00 т

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



П Р О Д А Ж  Я Х Т

GPS - картплоттер SIMRAD  VHF SIMRAD

Автопилот Nay Controll Радар SIMRAD

2 генератора Kohler 17 кВт (650 часов наработки) Носовое и кормовое подруливающее устройство (электрическое) MAXELL  

Трап Gandola Компьютеры для управления бортовой аппаратуры (телекамер, насосов и т.д..) 

Кондиционер FRIGOMAR Гараж с гидравлическим открытием 

Салон дверей с фотоэлементом Стиральная машина, холодильник

Телевизоры: во всех каютах, кроме обеденного уголка (салона)

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.
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Azimut Yachts Ukraine Ми надаємо повне сприяння в питаннях юридичного
оформлення угоди, попереднього технічного сюрвею,
перевезення в необхідний регіон, страхування,

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.

Кирилл Куатов
CEO | Старший брокер
+393335764444

tel:+393335764444


01024, Київ, вул. Лютеранська, 17

+38 (044) 279 79 99

www.azimutyachts.ua

підбору екіпажу і реєстрації під прапор судна в усіх
основних регістрах.

Моторна яхта Jaguar 24: перегляд, сітрайл та
укладання угоди проводяться відповідно до умов
MYBA.

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