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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)

26.78 м

6.59 м

1.93 м

GRP + Carbon Fibre

4 / 5 + 2 crew

5 + 2

2 x MAN R V12 1900 к.с.

9500 л

2000 л

28.00 узл

24.00 узл

360 мм

Італія



Екстер'єр Azimut Grande 27METRI

Екстер'єр Azimut Grande 27METRI
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Пляжний клуб в кормовій частині

Флайбридж з лежаками для засмагання на
кормі



Обідня зона на флайбриджі

Бар на флайбриджі



Кокпіт

Кокпіт



Обідня зона на кокпіті

Кокпіт



Салон

Салон



Салон

Салон



Салон

Салон



Обідня зона в салоні

Кухня



Каюта власника на головній палубі

Каюта власника на головній палубі



Туалетний столик в каюті власника

Каюта власника на головній палубі



Каюта власника на головній палубі

Каюта власника на головній палубі



Санвузол власника

Санвузол власника



Сходи на нижню палубу

Сходи на нижню палубу



Лобі

Лобі



VIP каюта на нижній палубі

VIP каюта на нижній палубі



VIP каюта на нижній палубі

VIP санвузол



VIP санвузол

Гостьова каюта на нижній палубі



Гостьова каюта на нижній палубі

Система моніторингу NAVIOP Advanced



Carbon Tech Generation

Carbon Tech Generation



Humphree Automatic Trim System

Сервопривод EPS на головному посту
управління



Флайбридж



Головна палуба



Нижня палуба (5 кают = 4 на нижній палубі + майстер на головній)



Нижня палуба (4 каюти = 3 на нижній палубі + майстер на головній)
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Валовая вместимость (GT) 145 т Довжина габаритна 26.78 м

Ширина габаритна 6.59 м Осадка 1.93 м

Будівельний матеріал GRP + Carbon Fibre Пасажиромісткість 14

Berths 8 / 10 + 3 crew Кількість кают 4 / 5 + 2 crew

Кількість санвузлів 5 + 2 Двигуни 2 x MAN R V12 1900 к.с.

Запас палива 9500 л Запас води 2000 л

Бак чорних вод 850 л Бак сірих вод 850 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

28.00 узл Крейсерська швидкість 24.00 узл

Запас ходу 360 мм Водозміщення 92.96 т

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

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ЗАГАЛЬНЕ

Двигуни: 2 x MAN 12V 1900 к.с. Планування 5 кают (два окремих ліжка в гостьових каютах в носовій частині по
лівому борту і правому бортам)

Планування: подвійне ліжко в кормовій гостьовий каюті по лівому борту (замість
двох зафіксованих стандартних)

Хард топ на флайбриджі

Додаткове з'єднання радарної арки, машинного відділення і поста управління

Плавникові стабілізатори качки Кормовий підрулюючий пристрій

Опріснювач води 180 л/год Розширений пакет кондиціонування

Кормовий пост управління на кокпіті, включає джойстик керування двигунами і
підрулюючими носовом і кормовим пристроями

Гараж

Система підйому / спуску тендера в гараж (напрямні, лебідки) Декоративна шторка на двері гаража (у відкритому положенні)

ЕКСТЕР'ЄР

Зливи для води для миття палуби на носовій частині, флайбриджі і на кормі Флагшток

Підсвічування бічних логотипів 27Metri Розетка для берегового підключення води в кормовій частині

Додаткові швартові кнехти на міделі Заміна всіх зовнішніх тканинних покриттів - на тканинне покриття "Batyline"

Носова частина

Сонцезахисний тент на знімних опорах в носовій частині Тиковий стіл в носовій частині

Флайбридж
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Оздоблення тиком флайбриджу Підготовка під установку вет бару з барбекю в кормовій частині флайбриджа

Маркіза з електричним управлінням в кормовій частині флайбриджа Люк на флайбридж

3 х тикових стільця для бару на флайбриджі Система ліфта (Hi-lo) для ТВ на флайбриджі

Кормова частина кокпіта

Електрична висувна сонцезахисна шторка за диваном в кокпіті

Інтер'єр

Сонцезахисні ролети в каюті власника, в VIP і гостьових каютах Москітні сітки на ілюмінатори

Підлогове покриття

Дерев'яна підлога в салоні і обідній зоні (Riviera White Moon) Дерев'яна підлога в лобі (Riviera White Moon)

Дерев'яна підлога в зоні біля головного поста управління (Riviera White Moon)

Каюта власника

Ліжко в каюті власника збільшеного розміру Сейф в каюті власника

Зона екіпажу

Додаткове відкидне ліжко в каюті капітана

ЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА
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Регулятори яскравості освітлення в кокпіті і на флайбриджі Електрична фара-шукач

Швартові якірні світильники Світильники в кормовій частині флайбриджа

Комплект підводних світильників OceanLed 4 шт. (2 з кожного борту) Комплект підводних світильників OceanLed 4 шт. (на транці)

Побутова техніка

Барбекю гриль в вет-барі на флайбриджі Льодогенератор в вет-барі на флайбриджі

Побутова техніка Miele (панель, витяжка і духовка Miele більшого розміру Два холодильника в кухні (один без диспансеру для води)

Пральна і сушильна машини в зоні екіпажу Винний холодильник в коморі

НАВІГАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ І  УПРАВЛІННЯ

Автоматична ідентифікаційна система Simrad AIS Навігаційний пакет Simrad Gold: Радарна арка: 1 x радар HALO 3, 2 x VHF антени, 1 x
GPS антена GS 25; Флайбридж: 2 x мультифункціональних дисплея NSS-16 '' EVO3, 1 x
радіостанція морського діапазону VHF RS 90, 1 x панель управління OP50; пост
управління (pilot station): 3 x мультифункціональних дисплея NSS-16 '' EVO3, 1 x
радіостанція морського діапазону VHF RS 90, 1 x панель управління OP50; пост
управління (under pilot station): 1 x радар модуль інтерфейсу, 1 x VHF трансресівер
RS90 (з вбудованим ресивером AIS); автопілот: автопілот комп'ютер для Optimus -
SG05; Сенсори: компасс точність - 9 (курс - швидкість повороту - качка),
мультісенсор DTS800 (глибина, швидкість на поверхні і температура).

IP камери Panasonic (4 шт.) Тепловізор Raymarine M364C

РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА

Мережа Wi-Fi + Інтернет SIM-карта Підготовка під установку супутникової антени TV6 / TV8

Пакет Аудіо / Відео Gold (для 5-ти кают) - (Салон: LG ТВ 55 '' 4K Ultra HD Smart (або
аналог), Bose Lifestyle 600, Apple ТВ HD 32GB, стійка для аудіо / відео, з'єднання
sonos; Кокпит: Підсилювач Sonos AMP, 4 х JL MX770-CCX-CG-WH (динаміки); Носова
зона: Підсилювач Sonos АМР, 2 х JL MX770-CCX-CG-WH (динаміки); флайбридж:
Підсилювач Sonos АМР, 4 х JL MX770- CCX-CG-WH (динаміки), сабвуфер JL 10 "M6-
10IB-S, комплект джерела аудіопередатчика Bluetooth, стерео підсилювач
ZoneMaster 250; Внутрішня мережа: 3 х точки доступу UAP-AC-PRO UniFi AP, UniFI
Switch 24 порти, без POE, контролер UniFi, ключ до хмари, роутер SFP, 6-PORT, POE);
Каюта власника: LG ТВ 55 '' 4K Ultra HD Smart (або аналог), Bose Lifestyle 550, Apple
ТВ HD 32GB; VIP-каюти: LG ТВ 43 '' 4K Ultra HD Smart (або аналог), Apple ТВ HD 32GB,
розважальна система Fusion Apollo RA-670, 2 х динаміка Fusion 6 "2-Way Full Range,
USB і панель AUX 3,5 мм; Гостьові каюти: LG ТВ 32 '' Class Full HD Smart (або аналог),
Apple ТВ HD 32GB, розважальна система Fusion Apollo RA-670, 2 х динаміка Fusion 6
"2-Way Full Range, USB і панель AUX 3, 5 мм; Зона екіпажу: LG ТВ 32 '' Class Full HD
Smart (або аналог), розважальна система Fusion Apollo RA-670, 2 х динаміка Fusion
6 "2-Way Full Range, USB і панель AUX 3,5 мм.
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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 Grande 27 METRI: 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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