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M/Y By request  2005  22.69 m  670 000 €

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.

FAIRLINE SQUADRON 74 РІК ДОВЖИНА РАСТАМОЖЕНА В РФ

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Наработка

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

22.69 м

5.80 м

1.61 м

GRP

4+1

3 + 1

2 x CAT C32

5892 л

1270 л

30.00 узл

1471 м/ч

Росія



Экстрьер яхты Lady Marina

Экстрьер



Экстерьер

Экстерьер



Флайбридж

Флайбридж



Флайбридж

Пост управления на флайбридже



Носовая часть

Кокпит



Главный пост управления

Салон



Салон

Салон



Обеденная зона в салоне

Мастер каюта



Мастер каюта

Мастер каюта



Мастер каюта

Санузел мастер каюты



VIP каюта

VIP каюта



Гостевая каюта

Гостевая каюта
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Довжина габаритна 22.69 м Ширина габаритна 5.80 м

Осадка 1.61 м Будівельний матеріал GRP

Пасажиромісткість 18 Berths 10

Кількість кают 4+1 Кількість санвузлів 3 + 1

Двигуни 2 x CAT C32 Запас палива 5892 л

Запас води 1270 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

30.00 узл

Наработка 1471 м/ч Водозміщення 41.00 т

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Обновленная навигация Garmin Тиковое покрытие на кокпите, флайбридже и в боковых проходах

Гидравлический трап Гараж с тендером

Кран балка на флайбридже Мультимедиа: ТВ во всех каютах, аудиосистема 

2 х дизель-генератора по 18 кВт Кран-балка

Носовое подруливающее устройство Кормовое подруливающее устройство 

Посудомоечная машина Опреснитель воды 

Нагреватель воды Система кондиционирования 

Микроволновая печь Ледогенератор 

Холодильники, 4 шт.
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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 Fairline Squadron 74: перегляд, сітрайл
та укладання угоди проводяться відповідно до умов
MYBA.

Кирилл Куатов
CEO | Старший брокер
+393335764444

tel:+393335764444
tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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