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Боковий прохід

Носова частина палуби
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Флайбридж



Флайбридж

Кокпіт



Салон

Салон



Салон

Обідня зона в салоні



Головний пост керування

Головний пост керування



Кухня біля поста керування

Каюта власника



Каюта власника

Каюта власника



Санвуззол власника

Носова VIP каюта



VIP санвузол

Гостьова каюта



Каюта екіпажу

Carbon Tech Generation. Think Big



Максимальна швидкість - 23 вузли

Dual Mode Semi-planing Hull



Версія Navetta



Флайбридж



Головна палуба



Головна палуба (версія Navetta)



Нижня палуба
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Довжина габаритна 20.15 м Ширина габаритна 5.00 м

Осадка 1.67 м Будівельний матеріал GRP + Carbon Fibre

Пасажиромісткість 14 Berths 6/8 + 2

Кількість кают 3/4 + 1 Кількість санвузлів 3 + 1

Двигуни 2 x 800 к. с. (588 кВт) Volvo D13 V-Drive Запас палива 4500 л

Запас води 1000 л Бак чорних вод 500 л

Бак сірих вод 300 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

23.00 узл

Крейсерська швидкість 19.00 узл Запас ходу 320 мм

Водозміщення 45.80 т Суха вага 37.50 т

Дизайнер інтер'єру Azimut Yachts Зовнішній дизайн і концепція Cor D. Rover Yacht Design

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Пакет "Advance"

Оздоблення тиком бічних проходів Електричні швартові лебідки на кокпіті

Система кондиціонування 92 000 БТЕ Фільтр Racor для генератора

Вивід системи обмивання прісною водою на флайбридж і носову палубу Берегове підключення води

Бокові дверцята на кокпіті Лічильник якірного ланцюга на головному посту

Система пожежогасіння Пропорційний носовий підрулюючий пристрій 10 кВт з джойстиком Xenta

Побутова техніка Miele Фільтри Racor для головних двигунів

Додаткове з'єднання радарної арки, машинного відділення і поста управління Підготовка під установку опріснювача води

Декор Генератор KOHLER 20,5 кВт 50Гц

Електрична фара-шукач Додатковий пульт ДУ фарою - шукачем

Додаткові опціїОсновні системи

Додатковий пульт управління системою стабілізації Seakeeper на флайбриджі Автоматична система управління транцевими плитами

Стабілізатор качки Seakeeper NG16 Кормовий підрулюючий пристрій 10 кВт

Екстер'єр

Вет бар на кокпіті з холодильником Стіл на кокпіті

Кавовий столик в носовій частині палуби (з електричною системою ліфта hi-low) Друге крісло штурмана на посту управління на флайбриджі

Регулятори освітлення на флайбриджі Хард-топ на флайбриджі з центральною електричною зсувною частиною

Два швартових світлодіодних прожектора в кормовій частині флайбриджа
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Оздоблення тиком флайбриджу Телескопічний трап

Два підводних світильника

Інтер'єр

Заміна стандартного дерева меблів на сіре дерево Ash Oak Біде в санвузлі власника

Друге крісло рульового на головному посту управління Четверта каюта з двома ліжками (друге відкидне ліжко)

Регулятори яскравості освітлення на нижній палубі Версія салону "Navetta" (кухня і пост управління відокремлені від основного салону
стінкою зі зсувними дверима)

Сейф в каюті власника Диван по правому борту в салоні з підготовкою під установку системи hi-lo для ТВ
(замість комода)

Диван / ліжко в салоні Туалет з функцією біде

Дерев'яна підлога в салоні, кухні та на посту управління

Техніка

Барбекю на флайбриджі Посудомийна машина на кухні

Льодогенератор на флайбриджі Холодильник в кухні з нержавіючої сталі 300 л.

Пральна і сушильна машини Винний холодильник в салоні

Електроніка

Автоматична ідентифікаційна система Raymarine AIS 700 Блок Рибопошукового ехолота Raymarine CP 100

Пакет навігації Raymarine Gold: флайбридж: два картплоттера Axiom Pro 12, GPS
антена RS 150, автопілот p70Rs, друга радіостанція морського діопазона Ray90,
антена радара Raymarine типу Open Array Magnum 4 кВт 48 ";
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Головний пост управління: два картплоттера Axiom Pro 12, автопілот p70Rs,
радіостанція морського діопазона Ray90, датчик SMART DST800 в корпусі (глибина
/ швидкість / температура), модуль перетворювач напруги Raymarine VCM100,
датчик автопілота EV-1, HS-5 свитч)

Відеокамери Raymarine (CAM200IP на кокпіті і на флайбриджі і AX08 в моторному
відсіку)

Відео - ТВ - Аудіо

Система ліфта Hi-lo для ТВ в салоні (ТВ не входить у вартість) Підготовка під установку супутникової антени
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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 Magellano 66: 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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