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П Р О Д А Ж  Я Х Т

M/Y ISHVARA  2016  16.89 m  800 000 €

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.
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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)

16.89 м

5.00 м

1.44 м

GRP

3 + 1

2 + 1

2 x 500 к. с. Cummins QSС 8.3

3200 л

700 л

22.00 узл

16.00 узл

350 м/ч

Італія



Экстерьер Magellano 53 | 2016

Экстерьер Magellano 53 | 2016



Экстерьер Magellano 53 | 2016

Антенна радара Raymarine



Флайбридж

Пост управления на флайбридже



Флайбридж

Флайбридж



Гриль и мойка на флайбридже

Флайбридж



Носовая зона с большим диваном и столом

Носовая зона с большим диваном и столом



Кокпит

Кокпит



Выдвижной трап

Швартовочные кнехты из н/с



Вход с кокпита в салон

Главный пост управления



Панель управления на главном посту

Салон



Салон

Камбуз



Коридор на нижнюю палубу

Каюта владельца



Каюта владельца

VIP каюта



VIP каюта

VIP каюта



VIP каюта

Третья гостевая каюта



Санузел

Санузел



Лестница на главную палубу

Стиральная машина с сушкой



Флайбридж



Головна палуба



Нижня палуба
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Довжина габаритна 16.89 м Ширина габаритна 5.00 м

Осадка 1.44 м Будівельний матеріал GRP

Berths 6 + 1 Кількість кают 3 + 1

Кількість санвузлів 2 + 1 Двигуни 2 x 500 к. с. Cummins QSС 8.3

Запас палива 3200 л Запас води 700 л

Бак чорних вод 450 л Бак сірих вод 222 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

22.00 узл Крейсерська швидкість 16.00 узл

Наработка 350 м/ч Водозміщення 28.60 т

Дизайнер інтер'єру Azimut Yachts Зовнішній дизайн і концепція Cor D Rover

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Стабілізатор качки Seakeeper Генератор 20 кВт

Носовий і кормовий підрулюючі пристрої Система кондиціонування 60.000 БТЕ

Джойстик Xenta для управління двигунами і підрулюючими пристроями Берегове підключення води

Додаткове з'єднання машинного відділення, поста управління і радарної арки Підготовка під установку електричного опріснювача води

Додатковий пульт управління фарою - шукачем на головному посту Лічильник якірного ланцюга на флайбриджі

Кнехти з н / с Електричні швартові лебідки в кокпіт

Електрична фара-шукач Лічильник якірного ланцюга на головному посту

Кухонне обладнання Miele (мікрохвильова піч і панель) Кормовий підрулюючий пристрій

Пакет навігації Raymarine Platinum Лебідка для кабелю берегового живлення (20 м)

Додаткова панель управління Seakeeper на флайбриджі Чохол на флайбридж

Стіл на флайбридж з системою hi-lo Стіл в носовій частині з системою Hi-Lo, трансформований в лежак для засмагання
з подушкою

Стіл в кокпіті з системою Hi-lo, трансформований в лежак для засмагання з
подушкою

Оздоблення тиком плавальної платформи

Оздоблення тиком кормової частини флайбриджа

Оздоблення тиком кокпіта Оздоблення тиком носової частини флайбриджа

Оздоблення тиком бічних проходів Гідравлічний трап

Кріплення для тендера з тика Світлодіодне освітлення

Москітні сітки на ілюмінатори Сейф в каюті власника

Стіл в салон з системою Hi-Lo Пол з дерева на камбузі, в салоні і на посту управління

Барбекю на флайбриджі

M/Y ISHVARA  2016  16.89 m  800 000 €

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.

MAGELLANO 53 РІК ДОВЖИНА ПРАПОР: JERSEY | ПДВ НЕ СПЛАЧЕНИЙ

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•

• •

• •

• •

• •

• •

•



П Р О Д А Ж  Я Х Т

Холодильник в кокпіт Холодильник на флайбридж

Пральна машина з сушаркою Система автоматичної ідентифікації Raymarine AIS 650

Всі зовнішні дивани з закругленими спинками Продовження поручнів по бортах з загином в кінці

Джойстик Xenta Wireless Релінг на кормі кокпіта по периметру транця

Додатковий поручень на мачті на флайбриджі Вдосконалені двірники лобового скла

Наявність обшивки (панелей) в кормовому відсіку Встановлена раковина і туалет в кормовому відсіку

Підніжка для сидіння капітана на головному посту управління Монітор Vessel View 4 "на головному посту і на флайбриджі

ДУ автопілотом Датчик вітру Raymarine

Зовнішні столи з натурального тика Панель на посту управління з фарбованого в чорний матовий колір дерева

Роздільне / Додаткове управління підрулюючими пристроями Другий паливний датчик

Дизель обігрівач Модернізовані транцеві плити

Додаткова шумоізоляція генератора Додаткова віброізоляція
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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 53: 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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