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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

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)

33.50 м

7.12 м

1.60 м

GRP

4+2

4

2 x MTU 12V4000 M90 1300 к. с.

12000 л

2000 л

36.00 узл

30.00 узл

1400 м/ч

Італія



Экстерьер

Пост управления



Салон

Каюта владельца



Каюта владельца

Каюта владельца



Моторный отсек

Моторный отсек
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Довжина габаритна 33.50 м Ширина габаритна 7.12 м

Осадка 1.60 м Будівельний матеріал GRP

Berths 8 Кількість кают 4+2

Кількість санвузлів 4 Двигуни 2 x MTU 12V4000 M90 1300 к. с.

Запас палива 12000 л Запас води 2000 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

36.00 узл Крейсерська швидкість 30.00 узл

Наработка 1400 м/ч Водозміщення 105.00 т

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Электроника

Навигация Лаг

ТВ Курсограф

Репитер(ы) Проигрыватель DVD/СD/Радио

Динамики в кокпите Компас

Радар VHF Радио

Эхолот Автопилот

Внутреннее оборудование

Обогрев Насос забортной воды

Кондиционер Опреснитель воды

Посудомоечная машина Бойлер для горячей воды

Плита Холодильник

Стиральная машина СВЧ-печь

Морозильная камера Носовое и кормовое подруливающие устройства

Ручная трюмная помпа Зарядное устройство

Инвертер Электрический разъем для подключения на берегу

Генератор Электрическая трюмная помпа

Внешнее и дополнительное оборудование

Тиковое покрытие для кокпита Палуба для купания

Гидравлический трап
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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.

MANGUSTA 108 OVERMARINE РІК ДОВЖИНА ПРАПОР ІТАЛІЯ, VAT НЕ ВИПЛИВ.

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•



П Р О Д А Ж  Я Х Т

Тендер Стол в кокпите

Душ в кокпите Спасательный плот
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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 Mangusta 108 Overmarine: 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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