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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
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AZIMUT 75 РІК ДОВЖИНА ПРАПОР: JERSEY, ПДВ НЕ СПЛАЧЕНИЙ

В 2017 году яхта была привезена из Хорватии в Южную Корею и с
тех пор эксплуатировалась частным лицом в регионе Владивосток -
Япония - Южная Корея.
Перед отправкой из Европы её нынешний владелец провел
комплексный рефит внутренних помещений судна, поэтому сейчас
яхта в прекрасном эстетическом и техническом состоянии, и
совершенно точно является одним из лучших предложений на
рынке в этом регионе среди яхт этого класса.

Сейчас находится на стоянке в Пусане, Южная Корея.
Осмотр в любое время по согласованию.

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)

22.90 м

5.60 м

1.70 м

GRP

4 + 1

4

2 x MAN 1360 к. с.

6020 л
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31.00 узл

27.00 узл

1300 м/ч
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Каюта владельца
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Довжина габаритна 22.90 м Ширина габаритна 5.60 м

Осадка 1.70 м Будівельний матеріал GRP

Berths 8 + 3 Кількість кают 4 + 1

Кількість санвузлів 4 Двигуни 2 x MAN 1360 к. с.

Запас палива 6020 л Запас води 1150 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

31.00 узл Крейсерська швидкість 27.00 узл

Наработка 1300 м/ч Дизайнер інтер'єру Carlo Galeazzi

Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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2 x генератора Kohler 22 кВт (напрацювання в мг - 1600) Кондиціонер реверсивний в усіх каютах і салоні

Носовий підрулюючий пристрій Кормовий підрулюючий пристрій

Навігація Raymarine E-серії, автопілот, датчик напрямку і сили вітру Лічильник якірного ланцюга на флайбриджі

Електрична фара-шукач Центральний дисплей управління двигунами на обох постах

Тендер Williams 385 (двигун замінений на підвісний) Опріснювач води 100 л / год

Супутникове ТБ Антена радара Raymarine

Пульт дистанційного керування двигунами і підрулюючими пристроями Аудіосистема Bose

ТВ 42 '' з системою Hi-Lo в салоні ТВ в каюті власника

ТВ в VIP-каюті ТВ в гостьовій каюті

3-камерний холодильник з баком питної води в кухні Посудомийна машина на кухні

Пральна машина з сушкою Тиковий стіл в кокпіт

Оздоблення тиком кокпіта Оздоблення тиком бічних проходів

Оздоблення тиком флайбриджа Вет-бар c холодильником в кокпіт

Гідравлічний трап Вет-бар з холодильником і грилем на флайбриджі

Аудіосистема на флайбриджі
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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 75: 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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