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Колекція Atlantis створена для тих, хто хоче стати власником
спортивного прогулянкового судна класу "Day cruiser". Atlantis 34
невелика моторна яхта, яка оснащена всім необхідним для
комфортного проведення часу на борту. У 10 метрах вмістилися
зона для засмагання на носі, кокпіт з містким диваном і столом,
хард-топ з великим люком, який дозволяє насолоджуватися обідом
на відкритому повітрі. Дизайн інтер'єру виконаний в кращих
традиціях італійського стилю.

В салоні знаходиться обідня зона, кухонний гарнітур і ванна кімната.
Диван зі столом трансформується в двоспальне ліжко. У кормовій
частині знаходиться каюта з двомісним ліжком. Так що на такому
компактному судні комфортно розмістяться 4 людини.

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Запас ходу

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

10.25 м

4.00 м

0.94 м

GRP

1

1

2 x Volvo Penta D3 220 к.с. (162
кВт) (дизель, колонки)

650 л

185 л

31.00 узл

24.00 узл

216 мм

Італія



Екстер'єр Atlantis 34

Екстер'єр Atlantis 34



Екстер'єр Atlantis 34

Носова частина палуби



Лежаки для засмагання на носовіц частині палуби

Плавальна платформа



Хард топ з відкритою зсувною секцією

Кокпіт



Обідня зона на кокпіті

Вет бар на кокпіті



Зона відпочинку біля поста керування

Головний пост керування



Салон / Обідня зона на нижній палубі

Салон / Обідня зона на нижній палубі



Обідня зона трансформується в додаткове
спальне місце (опція)

Кухня



Каюта

Санвузол



План зверху



Головна палуба



Нижня палуба
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Довжина габаритна 10.25 м Ширина габаритна 4.00 м

Осадка 0.94 м Будівельний матеріал GRP

Пасажиромісткість 10 Berths 2 + 2*

Кількість кают 1 Кількість санвузлів 1

Двигуни 2 x Volvo Penta D3 220 к.с. (162 кВт) (дизель, колонки)Запас палива 650 л

Запас води 185 л Бак чорних вод 80 л

Бак сірих вод 50 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

31.00 узл

Крейсерська швидкість 24.00 узл Запас ходу 216 мм

Водозміщення 8.76 т Суха вага 6.84 т

Дизайнер інтер'єру Neo Design & Azimut Yachts Зовнішній дизайн і концепція Neo Design (Engineering Seaway)

Builder Azimut Yachts (Італія) Килеватость V-подібний

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Силова установкаДвигуни

Виробник VOLVO Penta Модель D3

Макс. потужність 2x 162 кВт - 220 к.с.

Ходові якості

Максимальна швидкість 31 вузлів Крейсерська швидкість 24 вузли

Витрати при максимальній швидкості 95 л / год Витрати при крейсерській швидкості 65 л / год

Характеристики

Корпус: корпус яхти виготовлений зі склопластику методом інфузії, з сендвіч
панелями з дерева. V - подібний корпус, з кілеватістю на кормі 17.87 градусів

Палуба: вироблена за методом інфузії, c сендвіч панелями з дерева

Фарбування: білий поліефірний гелькоут ISO

Елементи інтер'єру

Розкладний обідній стіл Кухня

Санвузол Каюта Власника

Інтер'єр

Заводське покривало Оббивка зовнішніх подушок заводською одноколірною тканиною

Внутрішні подушки зі знімний тканинними чохлами Постільна білизна і узголів'я ліжка покриті тканиною

Меблі, двері і настінні покриття в реконструйованому шпоні під горіх, розкриті
лаком

Стінові панелі в реконструйованому шпоні під горіх

Килимове покриття в обідній зоні і каюті власника

Заводська оббивка стельових панелей Алюмінієві жалюзі в камбузі, головній і кормовій кабінах

Тканинні фіранки в їдальні

Екстер'єрКорпус і палуба

Atlantis 34  2021  10.25 m  194 000 €

СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

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.

РІК ДОВЖИНА VAT НЕ СПЛАЧЕНО | БЕЗ ОПЦIЙ

• •

•

• •

• •

• •

•

• •

• •

• •

• •

• •

•

• •

•



П Р О Д А Ж  Я Х Т

Аксесуари з нержавіючої сталі марки AISI 316 Якір 15 кг з якірним ланцюгом 30 м, з оцинкованої сталі (діаметр - 8 мм)

Звукова сигналізація (розміщена на козирку) Кормові кнехти з нержавіючої сталі (2 шт.)

Носові швартові кнехти з нержавіючої сталі (2 шт.) Прогумований привальний брус

Вікна зі склопластику Бічні вікна зі склопластику

Рундук для якоря з дренажем Сертифіковані / дозволені ходові і навігаційні вогні

Носовий якірний ролик з нержавіючої сталі Рамки ілюмінаторів з нержавіючої сталі

Лобове скло Носовий люк

Нековзне покриття носової палуби і бічних проходів Поручні з нержавіючої сталі

Горловини для заправки паливом з вентиляцією, протипожежною функцією і
системою захисту від бризок

Жорсткий дах (Hard Top) зі склопластику з тканинною вставкою, відкривається
вручну

Тримачі з нержавіючої сталі для навігаційних вогнів і флагштока Кришки горловин для заправки паливом (2 шт.)

Кришки горловин для прісної води 1 х очищувач лобового скла з омивачем (1 шт.)

Руків'я з нержавіючої сталі Якірна лебідка, потужністю 1000 Вт

Кокпіт

2 х водонепроникних динаміків Кормова хвіртка з нержавіючої сталі і Plexiglas

C-подібний диван з місцем для зберігання рятувального плоту і рундуком з
дренажем

Душ із змішувачем на плавальній платформі

Ілюмінатори для освітлення обідньої зони і кухні

Основне освітлення за допомогою регульованих вбудованих точкових LED
світильників

Вет-бар зі склопластику з вбудованою раковиною і змішувачем

Нековзне покриття на кокпіті і на плавальній платформі

Двері з електричним керуванням для доступу в машинне відділення
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1 x розетка для підключення берегового живлення (220В - 50 Гц) Ручна складна 3-ступенева драбина для купання

Розсувні двері зі склопластику білого кольору з замком Розкладний глянсовий білий стіл

Поручні з нержавіючої сталі

Пост управління

Підставка для ніг Приладова панель зі склопластику з антибліковим покриттям

Вогнегасник 1кг Розетка 12В

Двомісне сидіння на посту управління Приладова панель включає: сигналізація трюмних помп, компас, руків'я
електронного управління двигунами, водонепроникні перемикачі, індикатор
підключення берегового живлення, Два 4 '' багатофункціональних дисплеїв для
перегляду параметрів роботи двигунів, індикатор рівня палива, індикатор рівня
води, ехолот, спідометр, індикатор положення трім -пластини і температура води за
бортом

Кермове управління з штурвалом з нержавіючої сталі і натуральної шкіри

Інтер'єрОбідня зона

Вбудована шафа з дзеркалом Комод біля перегородки

Вогнегасник 1кг Радіо / USB плеєр з динаміками (2 шт.)

Підстава дивана з лакованого дерева з ящиками для зберігання речей Шпоновані під горіх сходи, що ведуть на нижню палубу

Світлодіодне освітлення з регулюванням Вимикачі світла

Ілюмінатор з окантовкою з нержавіючої сталі (2 шт.) Розетка 220В

Шпонований під горіх стіл Електрична панель постійного / змінного струму з термомагнітними
запобіжниками

Кухня
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80-літровий холодильник - 12В Світлодіодне освітлення з регулюванням

Вимикачі світла Раковина з нержавіючої сталі і змішувач

Ілюмінатор з окантовкою з нержавіючої сталі (1 шт.) Два вбудованих стелажі

2-х-дверна шафа під стільницею Кухонна плита на 2 конфорки

Ламінована стільниця Розетка 220В

Каюта власника

Вбудована шафа з дзеркалом Вогнегасник 1кг

Світлодіодне освітлення з регулюванням Вимикачі світла

Двоспальне ліжко з матрацом і подушками (2 шт.) Світильники для читання (2 шт.)

Ілюмінатор з окантовкою з нержавіючої сталі (1 шт.) Два вбудованих стелажі

Санвузол

Нековзна тикова решітка на підлозі в душі Світлодіодне освітлення з регулюванням

Вимикачі світла Змішувач в душі з гнучким шлангом, що регулюється по довжині

Тумба під умивальник із стільницею, вбудованою раковиною і змішувачем Ілюмінатор з окантовкою з нержавіючої сталі (1 шт.)

Шафка з двома дзеркальними дверцятами Розетка 220В

Повний набір ванних аксесуарів Душова шторка

Унітаз з ручним зливом

Системи Електропостачання

Основна батарея 12В - 100A (1 шт.)
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Допоміжний акумулятор 12В - 100A (1 шт.) Автоматичний зарядний пристрій для акумуляторів 12В - 40А

Відсік для акумуляторів з вентиляцією (2 шт.) Відключення батарей знаходиться на електричній панелі в обідній зоні

Перемикач подачі електроживлення від берега або генератора (1 шт.) Оцинкована ізоляція електропроводки

Цифровий індикатор для систем постійного струму Управління паралельною роботою основного і допоміжного акумуляторів на
головному посту

Захисна автоматика з запобіжниками на ланцюзі подачі електрики від генератора і
від берегового живлення

Система подачі води і помпи

Сигналізація попадання води в трюм і моторний відсік з візуальними і звуковими
індикаторами на головному посту

Бойлер об'ємом 30л

Електрична водяна помпа в моторному відсіку, з фільтрами і клапанами

Автоматична електрична трюмна помпа для внутрішніх приміщень (1 шт.) Трюмна електрична помпа для моторного відсіку, з ручним або автоматичним
управлінням на головному посту (1 шт.)

Ручна помпа для трюмних приміщень (1 шт.) Ручна помпа для моторного відсіку (1 шт.)

Бак з прісною водою (185 л.)

Паливна система

Автоматичні клапани паливної системи аварійного відключення подачі палива Фільтр у вигляді сітки для горловин заправки паливом (2 шт.)

Паливні баки (2 x 325 л.) З візуальними індикаторами рівня палива в моторному
відсіку і електронним індикатором рівня палива на головному посту

Моторний відсік

Переносна лампа Автоматична і ручна система пожежогасіння

Теплозвукоізоляція моторного відсіку
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Двері в кокпіт з електроприводом Катодний захист паливних баків і впускних клапанів забортної води і т.д.

Захисні клапани на впуску забортної води Динамічна вентиляція моторного відсіку

Додаткове обладнання

Сумка з гарантійними документами Кабель для підключення берегового живлення (1 x 32A)

Швартові канати 10 м (2 шт.) Чохли для кранців (4 шт.)

Інструкція з експлуатації Багор

Кранці розміром F3 (4 шт.)
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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 Atlantis 34: перегляд, сітрайл та
укладання угоди проводяться відповідно до умов
MYBA.

tel:+393335764444
tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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