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Яхта оснащена тремя силовыми установками Volvo Penta IPS 700,
имеющими огромный потенциал в части экономии расхода топлива
(при скорости в 30 узлов экономия топлива по сравнению с
конкурентами с классической системой прямого вала достигает
30%), а также снижении уровня шума и вибрации. Силовая
установка IPS приводится в движение двигателем Volvo Penta D8
объёмом 7.7 литров и мощностью 550 л/с (405 киловатт) с турбиной
Twinflow. Яхта способна развивать максимальную скорость до 35
узлов. На круизной скорости 30 узлов расход топлива составляет
около 255 литров в час на все 3 двигателя, а запас хода – 275
морских миль. Мощность в 1,650 л/с позволяет яхте войти в режим
глиссирования примерно за семь секунд, затем она достигает
максимальной скорости ещё за 5-6 секунд.

Использование во время строительства сочетания стекловолокна с
углеродными композитами позволило снизить вес судна и при этом
увеличить внутреннее пространство, статическую и динамическую
устойчивость. Надстройка, панорамный люк на крыше, платформа
для купания, гараж для тендера и частично палуба сделаны из
карбона с использованием технологии ламинирования Azimut
Carbon Tech.

Экстерьер от Стефано Ригини подчерк... More info

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)

18.00 м

5.00 м

1.61 м

GRP | Карбон

3 + 1

2 + 1

3 x VOLVO IPS 700 D8 550 к.с.

2600 л

590 л

35.00 узл

30.00 узл

275 мм

Італія

https://azimutyachts.ua/yachts/list-s-collection/boat-azimut-s6-2018.html


Екстер'єр Azimut S6

Екстер'єр Azimut S6



Екстер'єр Azimut S6

Екстер'єр Azimut S6. Версія SportFly



Екстер'єр Azimut S6. Версія SportFly

Носова частина палуби



Зона для засмагання в кормовій частині палуби

Кокпіт



Кокпіт

Салон



Салон

Головний пост керування



Кухня

Кухня



Каюта власника

Каюта власника



Каюта власника

Санвузол власника



VIP санвузол

Гостьова каюта



Головна палуба



Нижня палуба



П Р О Д А Ж  Я Х Т

Azimut S6  2022  18.00 m  1 370 000 €

The company is not liable for validity of the information provided by the yacht-owner (images, specification of the yacht, l ist of equipment installed, its operability, engine hours, legal aspects). Actual engine

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

contract.

РІК ДОВЖИНА БЕЗ ОПЦІЙ | VAT НЕ СПЛАЧЕНО

Довжина габаритна 18.00 м Ширина габаритна 5.00 м

Осадка 1.61 м Будівельний матеріал GRP | Карбон

Пасажиромісткість 12 Berths 6 + 1

Кількість кают 3 + 1 Кількість санвузлів 2 + 1

Двигуни 3 x VOLVO IPS 700 D8 550 к.с. Запас палива 2600 л

Запас води 590 л Бак чорних вод 175 л

Бак сірих вод 175 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

35.00 узл

Крейсерська швидкість 30.00 узл Запас ходу 275 мм

Водозміщення 29.50 т Дизайнер інтер'єру Francesco Guida

Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini Builder Azimut Yachts (Італія)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



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 S6: 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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