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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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MAGELLANO 66 РІК ДОВЖИНА ПДВ НЕ СПЛАЧЕНИЙ

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)

20.15 м

5.40 м

1.67 м

GRP

4 + 1 Crew

3

2 x 800 к. с. Volvo Penta D13

4500 л

1000 л

23.00 узл

18.00 узл

865 м/ч

Туреччина



Экстерьер Magellano 66 2016

Экстерьер Magellano 66 2016



Экстерьер Magellano 66 2016

Экстерьер Magellano 66 2016



Салон на главной палубе

Телевизор в салоне главной палубе



Главный пост управления

Камбуз



Холодильник

Винный холодильник



Обеденная зона

Коридор на нижней палубе



Каюта владельца

Каюта владельца



Каюта владельца

Ванная комната в каюте владельца



Носовая VIP каюта

Носовая VIP каюта



Ванная комната в VIP каюте

Гостевая каюта



Гостевая каюта

Гостевая каюта



4-ая гостевая каюта



Флайбридж



Головна палуба



Головна палуба (версія Navetta)



Нижня палуба
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Довжина габаритна 20.15 м Ширина габаритна 5.40 м

Осадка 1.67 м Будівельний матеріал GRP

Berths 8 + 2 Crew Кількість кают 4 + 1 Crew

Кількість санвузлів 3 Двигуни 2 x 800 к. с. Volvo Penta D13

Запас палива 4500 л Запас води 1000 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

23.00 узл Крейсерська швидкість 18.00 узл

Наработка 865 м/ч Дизайнер інтер'єру Azimut Yachts

Зовнішній дизайн і концепція Cor D. Rover Yacht Design

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Електронна система

Глибиномір Raymarine Ретранслятор (и)

Автопілот Raymarine GPS антена Raymarine

Радар Raymarine DVD -програвач

CD -програвач Супутникова антена

Дисплей з показниками роботи двигунів Raymarine Картплоттер Raymarine

Компас Радіостанція морського діапазону Raymarine VHF

Телевізор Радіо

Модуль Рибопошукового ехолота Raymarine

Внутрішнє обладнання

Трюмна помпа з електричним керуванням Система кондиціонування 92.000 БТЕ

Опріснювач води 180 л / год Пральна машина

Санвузол Холодильник

Льодогенератор Трюмна помпа з ручним керуванням

Гаряча вода Посудомийна машина

Мікрохвильова піч Унітаз з електричним керуванням

Морозильна камера

Електричне обладнання

Роз'єм для підключення до берегового живлення Генератор 20 кВт

Інвертор
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Зарядний пристрій

Зовнішнє обладнання / комплектуючі

Джойстик для носового підрулюючого пристрою Xentа Гідравлічний трап

Сходи для плавання Стіл на кокпіті

Трім пластини Лежаки для засмагання

Оздоблення тиком кокпіта Подушки на кокпіті

Душ на кокпіті Лебідка

Динаміки на кокпіті Підводне підсвічування

Сонцезахисні тенти

Тент (Bimini Top) Тент на кокпіті
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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 66: 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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