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Azimut 60  2021  18.36 m  2 058 100 €

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

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

18.36 м

5.00 м

1.37 м

GRP

3 + 1

3 + 1

2 х VOLVO D13 900 к. с.

2800 л

630 л

32.00 узл

28.00 узл

Італія



Azimut Fly 60

Azimut Fly 60



Azimut Fly 60

Azimut Fly 60



Azimut Fly 60

Носова лаунж-зона



Носова лаунж-зона

Кокпіт



Кокпіт

Кокпіт



Кокпіт

Пост керування на флайбриджі



Флайбридж

Флайбридж



Флайбридж

Флайбридж



Салон на головній палубі

Салон на головній палубі
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Салон на головній палубі

Салон на головній палубі



Стельова панель

Кухня



Кухня

Кухня



Каюта власника

Каюта власника



Каюта власника

Каюта власника



Каюта власника

Санвузол власника



Носова VIP каюта

Гостьова каюта



Гостьова каюта

Active Trim Control (ATC)



Сервопривід EPS на головному посту управління



Флайбридж



Головна палуба



Нижня палуба



П Р О Д А Ж  Я Х Т

Azimut 60  2021  18.36 m  2 058 100 €

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 ВИПЛАЧЕНИЙ

Довжина габаритна 18.36 м Ширина габаритна 5.00 м

Осадка 1.37 м Будівельний матеріал GRP

Berths 6 + 2 Кількість кают 3 + 1

Кількість санвузлів 3 + 1 Двигуни 2 х VOLVO D13 900 к. с.

Запас палива 2800 л Запас води 630 л

Бак чорних вод 376 л Бак сірих вод 103 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

32.00 узл Крейсерська швидкість 28.00 узл

Водозміщення 28.80 т Суха вага 23.50 т

Дизайнер інтер'єру Achille Salvagni Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini

Килеватость V-подібний з кутом кілеватості на транці 15.5°

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Пакет Advance

Електричні швартувальні лебідки в кокпіті Реверсивний кондиціонер: 72 000 БТЕ

Додатковий пульт ДУ фарою-шукачем на головному посту Електрична фара-шукач над лобовим склом

Система пожежогасіння Декор 5 *

Бокові дверцята в кокпіті Додаткове з'єднання радарної арки, машинного відділення і поста управління

Джойстик керування двигунами і підрулюючими пристроями Marex Лічильник якірного ланцюга на головному посту

Берегове підключення води Підготовка під установку опріснювача води

Подвійні фільтри Racor для двигунів Фільтр Racor для генератора

Сітки для вікон Генератор Kohler потужністю 20,5 кВт

Побутова техніка Miele (духовка і варильна поверхня замість стд)

Додаткові опціїГоловні системи

Кабелеукладач для кабелю берегового живлення Стабілізатор качки Seakeeper NG9

Опріснювач води 55 л / год

Екстер'єр

Додатковий пульт управління системою стабілізації Seakeeper на флайбриджі Стіл в кокпіт зі вставками з синтетичного мармуру

Друге крісло рульового на посту управління на флайбриджі Електрична вертикальна шторка в кокпіті

Флагшток Стіл на флайбридж зі вставками з синтетичного мармуру (замість стандартного
тикового)

Диван в носовій частині палуби, трансформований в лежаки для засмагання з
тиковим столом (матеріал штучна шкіра Olimpus)
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Хард топ 2 дивана в кормовій частині флайбриджа з сірим тканинним покриттям Batyline і
кавовим столиком (тиковий столик або столик зі вставкою з синтетичного
мармуру)

Шість швартових прожектора в кормовій частині флайбриджа Сонячний тент на 4-х карбонових опорах в носовій частині палуби

Оздоблення тиком флайбриджа Оздоблення тиком бічних проходів

Телескопічний електрогідравлічний трап Два підводний світильника на транці

Заміна всіх зовнішніх тканинних покриттів - на сіре тканинне покриття «Batyline"

Інтер'єр

Каюта екіпажу з двома ліжками (з системою кондиціонування) Регулятор яскравості освітлення в салоні, майстер, віп та гостьовій каютах

Друге крісло рульового на головному посту управління Складаний обідній стіл з автоматичною системою ліфта в салоні

Тканинні завіски в каютах на нижній палубі Туалет з функцією біде в гостьовому санвузлі

Туалет з функцією біде в санвузлі власника Туалет з функцією біде в vip санвузлі

Дерев'яна підлога на кухні Дерев'яна підлога в салоні

Побутова техніка

Посудомийна на кухні Винний холодильник на кухні

Комбінована пральна машина з сушкою Льодогенератор на флайбриджі

Електроніка

Автоматична ідентифікаційна система Raymarine AIS 700 Пакет навігації Raymarine Gold: Флайбридж: два картплоттера Raymarine AXIOM 12
з кардрідером / USB, автопілот p70Rs, інструментальний дисплей i70, друга
радіостанція морського діапазону Ray90, антена радара Raymarine типу Open Array
Magnum 4 кВт 48 "Color; Головний пост управління: два картплоттера Raymarine
AXIOM 12 з кардрідером / USB, автопілот p70Rs, інструментальний дисплей i70s,
радіостанція морського діапазону Ray90, датчик SMART DST800 в корпусі (глибина /
швидкість / температура), датчик автопілота EV-2, 2 х HS-5 свитч, модуль
перетворювач напруги Raymarine VCM100;
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Відео - ТВ - Аудіо

Система ліфта для ТВ в салоні 180 °

Додатково

BBQ на плавальній платформі Кастомна робоча поверхня на барі в кокпіті

Світильники в носовій частині. що виїжджають Аудіо / Відео система Fusion (ТВ 40 'в салоні, ТВ 32' в каюті власника)
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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 Azimut 60: 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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