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BENETTI DELFINO 95  2016  28.95 m  8 800 000 €

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

30-метрова яхта класичного стилю поєднує найвищий рівень
комфорту в своєму розмірі і широкі круїзні можливості.
При максимальній швидкості 15 вузлів, економічним 10-вузловим
ходом яхта в стані пройти без дозаправки більше 2000 миль. Як на
всіх суперяхтах, майстер-каюта розташовується в носовій частині
головної палуби. На нижній палубі - 4 каюти для гостей і 3 - для
екіпажу. На верхній палубі перед голвним постом управління,
розташовується величезна відкрита зона відпочинку, де відповідно
до побажань замовника можна встановити будь-яку конфігурацію
диванів, шезлонгів і лежаків для засмагання, а також джакузі. У
кормовій частині - відкрита тераса, де обладнується лаунж або
обідня зона al fresco.
Більш приватну зону відпочинку під відкритим небом з джакузі і
баром можна знайти на флайбриджі, де також розташовується
верхній пост управління. А місткий гараж для тендеру і водних
іграшок гарантує, що нудьгувати на якірній стоянці не доведеться.

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)

28.95 м

7.00 м

1.89 м

GRP | Carbon fiber

5 + 3

7 + 3

2 х MAN V8 1000 к.с. 735 кВт

20000 л

2500 л

14.00 узл

13.00 узл

2320 мм

Італія



Екстер'єр DELFINO 95

Екстер'єр DELFINO 95



Екстер'єр DELFINO 95

Екстер'єр DELFINO 95



Екстер'єр DELFINO 95

Екстер'єр DELFINO 95



Екстер'єр DELFINO 95

Зона відпочинку в носовій частині палуби



Джакузі в носовій частині палуби

Зона відпочинку на верхній палубі



Обідня зона на верхній палубі

Зона відпочинку на верхній палубі



Кокпіт на головній палубі

Кокпіт на головній палубі



Боковий прохід

Салон на головній палубі



Салон на головній палубі

Обідня зона в салоні



Каюта власника на головній палубі

Каюта власника на головній палубі



Сходи на нижню палубу

Інтер'єр



Гостьова VIP каюта на нижнiй палубi

Санвузол



Зовнішній вид



Сандек



Верхня палуба



Головна палуба



Нижня палуба
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Валовая вместимость (GT) 150 т Довжина габаритна 28.95 м

Ширина габаритна 7.00 м Осадка 1.89 м

Будівельний матеріал GRP | Carbon fiber Berths 10 + 5

Кількість кают 5 + 3 Кількість санвузлів 7 + 3

Двигуни 2 х MAN V8 1000 к.с. 735 кВт Запас палива 20000 л

Запас води 2500 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

14.00 узл

Крейсерська швидкість 13.00 узл Запас ходу 2320 мм

Водозміщення 139.00 т Дизайнер інтер'єру Benetti Interior Style Department

Зовнішній дизайн і концепція Giorgio M. Cassetta Builder Benetti 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 BENETTI DELFINO 95: 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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