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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)

25.20 м

5.96 м

1.67 м

GRP

4 + 2

5 + 1

2 x 1800 к. с. MAN CR V12

6000 л

1100 л

30.00 узл

26.00 узл

236 м/ч

Чорногорія



Екстер'єр Azimut 80

Екстер'єр Azimut 80



Тендер на плавальній платформі

Тендер на плавальній платформі



Кормова частина флайбриджа

Флайбридж



Флайбридж

Флайбридж



Пост керування на флайбриджі

Носова частина палуби



Носова частина палуби

Носова частина палуби



Носова частина палуби

Кокпіт



Салон

Салон



Кухня

Головний пост керування



Зона відпочинку біля головного поста керування

Каюта власника



Каюта власника

Санвузол власника



Гардеробна каюті власника

Носова каюта



Носова каюта

Санвузол носової каюти



Гостьова каюта по лівому борту

Гостьова каюта по правому борту



Флайбридж



Головна палуба



Нижня палуба
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Довжина габаритна 25.20 м Ширина габаритна 5.96 м

Осадка 1.67 м Будівельний матеріал GRP

Berths 8 + 2 Кількість кают 4 + 2

Кількість санвузлів 5 + 1 Двигуни 2 x 1800 к. с. MAN CR V12

Запас палива 6000 л Запас води 1100 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

30.00 узл Крейсерська швидкість 26.00 узл

Наработка 236 м/ч Водозміщення 61.00 т

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

Килеватость V-подібний з кутом кілеватості на транці 16.6°

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Дизайн інтер'єру Riviera oak Система кондиціювання 144.600 БТЕ

2 x генератора Kohler 28 кВт Розділяючий трансформатор (50/60 Гц)

2 x кабелеукладач для кабелю берегового живлення (20 м кожен) Берегове підключення води

Система виявлення диму Система управління Naviop на головному посту і на посту управління на
флайбриджі

Гідравлічні кормовий і носовий підрулюючі пристрої Система плавникових стабілізаторів Zero speed

Опріснювач води 130 л / год Додаткові кнехти на міделі

Друге крісло штурмана на посту управління на флайбриджі Кран-балка на флайбриджі

Додатковий вет бар на флайбриджі Жорсткий дах на флайбриджі

Фарбування корпусу в колір Azimut Blue Metallic Джакузі на флабриджі

Плавальна платформа з системою Hi-Lo Світильники на флайбриджі з обох сторін

Стіл в носовій частині флайбриджа з системою Hi-Lo (матова версія) Тримачі кранців

Оздоблення тиком флайбриджа, бічних проходів, кокпіта і плавальної платформи Електричний гідравлічний трап

Бокові дверцята на кокпіті Підводні світильники

Ліжка типу Pulman в гостьовій каюті по правому борту Біде в санвузлі власника

Централізована вакуумна система Зона екіпажу з 2 каютами і додатковим холодильником

LED підсвічування Москітні сітки на ілюмінатори

Сейф в каюті власника Кастомна дерев'яна підлога в салоні

Посудомийна машина Льодогенератор в салоні, на кокпіті і на флайбриджі

Холодильник на кокпіті і на флайбриджі
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Барбекю на кокпіті Пральна машинка з функцією сушки

Винний холодильник Камери спостереження Raymarine

Пакет навігації Raymarine Platinum (2 x дисплея Raymarine gS165 на головному
посту / на посту управління на флайбриджі, антена радара Raymarine Open Array
SHD 4kW 48 "color і інші.)

Супутникова система SAT TV

Система Hi-Lo для ТВ в салоні і на флайбриджі

Заміна телевізорів в салоні і в каюті власника Кастомний рундук в нижній палубі з електричним керуванням

Зовнішня / внутрішня система моніторингу, доступна з будь-якого пристрою Кастомні чохли на флайбридж / хард-топ

2 x стільця на кокпіті 6 x кранців Azimut Yachts

Новий тендер Williams SportJet 435 (2018)
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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 80: перегляд, сітрайл та
укладання угоди проводяться відповідно до умов
MYBA.

Алина Эмерли
Менеджер по продажам
+382 69 237 700

tel:+382 69 237 700
tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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