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Довжина габаритна 19.26 м Ширина габаритна 4.90 м

Осадка 1.53 м Будівельний матеріал GRP

Berths 6+1 Кількість кают 3

Кількість санвузлів 3+1 Двигуни 2x 1200 к.с. MTU 8V 2000 M93

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

34.00 узл Крейсерська швидкість 25.00 узл

Наработка 460 м/ч Дизайнер інтер'єру Carlo Galeazzi

Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Косметический рефит 2019 главного салона Повне фарбування корпусу в колір Miami Silver

Гідравлічна плавальна платформа Генератор Kohler

Кондиціонер реверсивний в усіх зонах 48000 БТЕ Оздоблення тиком плавальної платформи

Оздоблення тиком кокпіта Оздоблення тиком бічних проходів

Лежаки для засмагання в носовій частині Каюта екіпажу на 2-х чоловік

Пральна машина Тент на кокпіт

Електрична висувна маркіза на кокпіті Чохли на кранці з назвою яхти

Антена радара Raymarine Супутникова антена

Кофр супутникової антени Чохли-сітки на головні вікна

Камера на кокпіті Камера в моторному відсіку

Рятувальний пліт на кокпіті Ветбар в кокпіті з грилем і холодильником

Радіобуй Стереосистема в кокпіті

Однорівнева підлога з кокпіта в салон Носовий підрулюючий пристрій

Джойстик керування головними двигунами Картплоттери Raymarine E120 2 шт. (2018)

Автопілот Raymarine ST 6002 Дисплей Raymarine Tridata ST60 +

Радіостанція морського діапазону VHF 240E Лічильник якірного ланцюга

Фара шукач Друге крісло капітана на головному посту управління з електроприводом

Стіл з електроприводом в кокпіті Килим в салоні

ТВ 42 "в салоні Холодильник в кухні 180 л

Електрична панель в кухні збільшеного розміру
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Мікрохвильова піч у кухні Духова шафа в кухні

Посудомийна машина в кухні Ілюмінатор в кухні, що відкривається

ТВ 32 "в каюті власника Зсувні ліжка у VIP каюті трансформуються в двоспальне ліжко

Ілюмінатори в VIP-каюті, що відкриваються ТВ 22 "в VIP каюті

ТВ 22 "в гостьовій каюті Ілюмінатори в гостьовій каюті, що відкриваються

Тендер Williams 325TJ
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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 62S Italia: 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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