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MANGUSTA 110 РІК ДОВЖИНА ПДВ НЕ СПЛАЧЕНИЙ

Оснащенная парой водометных двигателей, современная
средиземноморская спортивная моторная яхта, Mangusta 110
является представителем неповторимого стиля модельного ряда
Maxi Open. Яхта имеет глубокий V-образный глиссирующий корпус,
клиновидный нос и интегрированную плавательную платформу.

Усиленный многослойный композитный корпус и надстройка
изготовлены методом вакуумной инфузии и ручного
ламинирования.

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Запас ходу

Наработка

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

33.77 м

7.18 м

1.70 м

GRP

4+1

2 X MTU 16V 2000 M94 2600 к. с.
(1939 кВт)

13000 л

2000 л

33.00 узл

31.00 узл

380 мм

2660 м/ч

Італія



Mangusta 110. Экстерьер

Mangusta 110. Экстерьер



Mangusta 110. Экстерьер

Кокпит



Кокпит

Кокпит



Джакузи в кормовой части кокпита

Плавательная платформа



Носовая зона

Носовая зона



Флайдек

Носовая зона



Главный салон

Главный салон



Главный салон

Пост управления



Кухня в зоне экипажа

Каюта владельца



Каюта владельца

Каюта владельца



Санузел владельца

Санузел владельца



Гостевая каюта

Игровая комната



VIP-каюта



Загальний вигляд



Флайбридж



Головна палуба



Нижня палуба



П Р О Д А Ж  Я Х Т

M/Y By request  2015  33.77 m  7 000 000 €

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.

MANGUSTA 110 РІК ДОВЖИНА ПДВ НЕ СПЛАЧЕНИЙ

Довжина габаритна 33.77 м Ширина габаритна 7.18 м

Осадка 1.70 м Будівельний матеріал GRP

Пасажиромісткість 16 Berths 6/7

Кількість санвузлів 4+1 Двигуни 2 X MTU 16V 2000 M94 2600 к. с. (1939 кВт)

Запас палива 13000 л Запас води 2000 л

Бак чорних вод 600 л Бак сірих вод 600 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

33.00 узл Крейсерська швидкість 31.00 узл

Запас ходу 380 мм Наработка 2660 м/ч

Водозміщення 135.00 т Дизайнер інтер'єру Overmarine Group design

Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini / Overmarine Group

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Bureau Veritas and with Class notation I HULL / MACH Charter Yacht / Motor / C
Unrestricted navigation

Дизель-генератор Kohler 33 EFOZDJ 50 Гц

Стабілізатор нульовий качки Seakeeper 20HD

Носовий підрулюючий пристрій CMC 30 кВт Система пожежогасіння Gianneschi

Система кондиціювання Frigit Якоря 2 шт. x 154 кг

Оцинкований якірний ланцюг 2 шт. (14 мм x 125 м) Фара-шукач 2 шт.

Рятувальний пліт 2 x 10 чол + 1 x 8 чол EPIRB радіобуй

Система відеоспостереження (2 камери) Додаткова шумо- і віброізоляція

Гараж під тендер + гідроцикл Тендер Williams Diesel Jet D505

Оздоблення тиком плавальної платформи Оздоблення тиком бічних проходів

Оздоблення тиком кокпіта Оздоблення тиком флайбриджа

Джакузі під лежаком в кокпіті Стіл з тика на кокпіті

Стільці 3 шт. в кокпіті Супутникова антена

Кофр супутникової антени Лежаки для засмагання в носовій частині

Двері в салон з детектором руху Меблі в салоні від B & B Italia і Poltrona Frau

Дерев'яна підлога в салоні Крісла на посту управління 3 шт.

Вихід на правий і лівий борт біля посту управління Класичне вікно в каюті власника

Письмовий стіл по правому борту в каюті власника Вбиральня в каюті власника

Диван-ліжко в ігровій кімнаті Панорамні вікна в VIP каюті

Кухонна техніка Miele в кухні Бар з подвійним грилем на флайбриджі

Навігаційна система Furuno
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Інтерком в машинному відділенні Інтерком в зоні екіпажу

Головний пост управління: 2 x картпоттер Hatteland 24" HD тач-скрін

2 x картпоттер Hatteland 19" HD тач-скрін Картографія Navionics Platinum

Радар відкритого типу Simrad TX06S-01 Глибиномір Simard Structure Scan

Автопілот Simrad AP70 Переносний пульт ДУ автопілотом

Датчик напрямку і сили вітру Система AIS

Рація VHF Рація з вбудованим ресивером AIS SIMRAD RS90

Бездротова рація VHFHS35 Система FURUNO Navtex

Пост управління на флайбриджі: 2 x монітора Boening M15-L

Контролер управління головними моніторами Бездротова рація VHFHS35

Переносний пульт ДУ автопілотом Інтерком Phonotech CIS 3100

ТВ 60" Samsung 6000 3D в салоні Стереосистема в салоні: сабвуфер JM LAB, 5 динаміків, ресивер Denon, DVD-плеєр,
Apple iPad mini, Apple TV

Стереосистема на кокпіті: багатоканальний підсилювач, 6 водонепроникних
динаміка Sonance

Стереосистема в носовій частині: ресивер Denon, 2 водонепроникних динаміка
Sonance, 2 динаміка Fusion, Apple iPad mini

Стереосистема на флайбриджі: ресивер Denon, 4 водонепроникних динаміка
Sonance

Стерео / відео система в каюті власника: ТВ Samsung 46 ", сабвуфер, 5 динаміків
JM lab, 2 динаміка в санвузлі, ресивер Denon, DVD-плеєр, Apple iPad mini,
супутниковий декодер, Apple TV

Стерео / відео система в ігровій кімнаті (замість 4-й каюти): ТВ Samsung 55", 4
динаміка JM Lab, 1 центральний динамік, сабвуфер, ресивер Denon, SONY
Playstation, Apple iPad mini, супутниковий декодер, Apple TV

Стерео / відео система в VIP-каюті: ТВ Samsung 32", сабвуфер, 5 динаміків JM Lab,
ресивер Denon, Apple iPad mini, супутниковий декодер, Apple TV

Стерео / відео система в гостьовій каюті: ТВ Samsung 32", 2 динаміка JM Lab,
сабвуфер, ресивер Denon, Apple iPad mini, супутниковий декодер, Apple TV

Стерео / відео система в зоні екіпажу: ТВ Samsung 32", 4 динаміка JM Lab, ресивер
Denon, Apple iPad mini, супутниковий декодер, відкидний монітор + бездротові
навушники
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Стерео / відео система в каюті капітана: ТВ Samsung 22", 2 динаміка JM Lab,
ресивер Denon, Apple iPad mini, супутниковий декодер
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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 110 : 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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