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Azimut S8  2020  24.63 m  3 902 580 €

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 VAT НЕ ВИПЛАЧЕНИЙ

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)

24.63 м

5.55 м

1.75 м

GRP + Carbon Fibre

4 + 2

4 + 1

3 x VOLVO IPS 1350 (1000 к. с.)
735 кВт

4000 л

1100 л

34.00 узл

27.00 узл

275 мм

Італія
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Екстер'єр Azimut S8
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Екстер'єр Azimut S8



Sport флайбридж

Пост керування на флайбриджі



Зона для засмагання на носовій частині палуби

Зона відпочинку на носовій частині палуби



Плавальна платформа

Лежаки для засмагання на кормовій частині
кокпіту



Обідня зона на кокпіті

Кокпіт



Салон

Салон



Салон

Обідня зона в салоні



Головний пост керування

Кухня



Каюта власника

Каюта власника



Каюта власника

Санвузол власника



VIP каюта

VIP санвузол



Гостьова каюта по лівому борту

Гостьова каюта по правому борту



Каюта екіпажу

Деталі екстер'єру



Карбонові деталі екстер'єру

Карбонові деталі екстер'єру



Флайбридж



Головна палуба



Нижня палуба
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Довжина габаритна 24.63 м Ширина габаритна 5.55 м

Осадка 1.75 м Будівельний матеріал GRP + Carbon Fibre

Пасажиромісткість 16 Berths 8 + 2

Кількість кают 4 + 2 Кількість санвузлів 4 + 1

Двигуни 3 x VOLVO IPS 1350 (1000 к. с.) 735 кВт Запас палива 4000 л

Запас води 1100 л Бак чорних вод 415 л

Бак сірих вод 450 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

34.00 узл

Крейсерська швидкість 27.00 узл Запас ходу 275 мм

Водозміщення 55.70 т Дизайнер інтер'єру Francesco Guida

Зовнішній дизайн і концепція Alberto Mancini

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Головні системи

Додатковий генератор Kohler 28 кВт Стабілізатор качки Seakeeper NG16

Покращена система кондиціонування

Екстер'єр

Біміні тент на флайбриджі (автоматичний) Стіл в кокпіті з карбоновою поверхнею

Декоративна шторка на гаражні двері з логотипом Пакет освітлення для екстер'єру Luxury Lights

Фарбування антени і радарної арки в колір матовий чорний замість стандартного
білого

Диван в кормовій частині флайбриджу

Сонцезахисний тент на кокпіті з двома знімними опорами

Сонцезахисний тент в носовій частині палуби зі знімними опорами Подушки для засмагання в носовій частині палуби з відкидними спинками

Оздоблення тиком флайбриджу і носової частини палуби Покраска корпуса и фальшбортів

Додаткове крісло штурмана на посту керування на флайбриджі Вет бар на флайбриджі з раковиною, барбекю, холодильником і льодогенератором

Люк на флайбриджі Система підйому/спуску для тендеру та гідроциклу в гаражі

Стіл в носовій частині палуби з карбоновою стільницею

Інтер'єр

Набір каструль Розетка типу G

Додаткове крісло штурмана на головному посту керування

Побутова техніка

Барбекю на кокпіті
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Меблі на кокпіті з холодильником і льодогенератором Система ліфту hi-lo для ТВ в салоні (ТВ не включено у вартість)

Додаткові опції

4 світильника під спойлером 8 обідніх стільців для обідньої зони в салоні

Кастомний диван в салоні Підводні вогні (Seavision): 4 на кожній стороні і 4 на кормовій частині

Кастом модифікація шкіряної панелі по правому борту в салоні Дві раковини в санвузлі власника

Підготовка під установку супутникової антени SAT TV6 Килимове покриття BESANA SILK 15

4 світильника на носі pop-up, 2 на кормі
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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 S8: 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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