
П Р О Д А Ж  Я Х Т

Azimut Verve 47  2022  14.50 m
РІК ДОВЖИНА



П Р О Д А Ж  Я Х Т

Azimut Verve 47  2022  14.50 m  1 150 000 €

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

Обладатель премии «World Yachts Trophies» в номинации «лучший
экстерьер своего сегмента». Франческо Струглиа спроектировал
спортивный, практически гоночный внешний профиль с большой
площадью остекления, создающей удивительное ощущение
единения с морем.

Непревзойденная производительность и маневренность благодаря
корпусу Майкла Питерса с глубоким V-образным вырезом и
центральным кормовым туннелем. Конструкция корпуса вызывает
появление кавитации у рабочей поверхности лодки за счет ряда
боковых ступенек на стыке с днищем. Кавитация снижает
сопротивление, увеличивая скорость и улучшая продольную
устойчивость при поворотах в динамике.

Яхта по-настоящему раскрывается на посту управления: большие
боковые окна обеспечивают непревзойденный обзор при швартовке
и невероятные эмоции при движении на высоких скоростях.
Бесшовная сенсорная приборная панель с тремя 16-дюймовыми
дисплеями, вдохновленная дизайном спортивных автомобилей,
удобно отображает всю необходимую информацию.

Откидная боковая купальная платформа с выдвижной лестницей
гарантирует легкий доступ к воде, в том числе для плавания с
сибобами и занятием SUP-серфингом. (Оборудование комфортно
хранится в... 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)

14.50 м

4.10 м

1.20 м

GRP

2

1

4 x 450 к.с. (331 кВт) Mercury
Verado Outboard
(встановлюються додатково)

2340 л

300 л

50.00 узл

37.00 узл

230 мм

Італія

https://azimutyachts.ua/yachts/list-atlantis-collection-by-azimut/boat-azimut-verve-47.html
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Носова частина палуби

Носова частина палуби



Носова частина палуби

Подушки для засмагання в носовій частині



Зона відпочинку в кормовій частині

Висувна сонцезахисна маркіза в кормовій
частині кокпіта



Відкидна плавальна платформа по лівому борту з
електричним керуванням

Відкидна плавальна платформа по лівому борту
з електричним керуванням



Головна палуба

Г-подібний диван в обідній зоні на кокпіті



Обідня зона на кокпіті

Висувна сонцезахисна маркіза в кормовій
частині кокпіта



Вет бар за постом управління з льодогенератором
і холодильником

Пост керування



Салон на нижній палубі

Кухня



Обідня зона з додатковим спальним місцем

Каюта власника в носовій частині



Гостьова каюта в кормовій частині нижньої
палуби



Хард топ



Головна палуба



Нижня палуба
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Довжина габаритна 14.50 м Ширина габаритна 4.10 м

Осадка 1.20 м Будівельний матеріал GRP

Пасажиромісткість 10 Berths 4 + 2

Кількість кают 2 Кількість санвузлів 1

Двигуни 4 x 450 к.с. (331 кВт) Mercury Verado Outboard (встановлюються додатково)Запас палива 2340 л

Запас води 300 л Бак чорних вод 106 л

Бак сірих вод 9 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

50.00 узл

Крейсерська швидкість 37.00 узл Запас ходу 230 мм

Водозміщення 17.34 т Дизайнер інтер'єру Francesco Struglia

Зовнішній дизайн і концепція Francesco Struglia Килеватость V-подібний з кутом кілеватості 15 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 Verve 47: 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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