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Довжина габаритна

Ширина габаритна
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Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Наработка

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)
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5.73 м

1.63 м
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4
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2 x MAN 1360 к. с.

5000 л

1200 л
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680 м/ч
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Экстерьер Sunseeker Manhattan 73 - 2013
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Салон / Головна палуба



Нижня палуба
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Довжина габаритна 22.60 м Ширина габаритна 5.73 м

Осадка 1.63 м Будівельний матеріал GRP

Berths 8 Кількість кают 4

Кількість санвузлів 3 Двигуни 2 x MAN 1360 к. с.

Запас палива 5000 л Запас води 1200 л

Бак чорних вод 185 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

30.00 узл

Наработка 680 м/ч Водозміщення 44.90 т

Builder Sunseeker (Великобритания)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Палуба і екстер'єр

Система омиву палуби прісною водою зі сливами в носовій частині і на кормі, а
також шланг для мийки палуби

Фільтр води для льодогенератора - екологічна система видалення дрібних
частинок зі змінним фільтром

Додаткова пара 12" овальних швартових кнехтів на нижній кормовій кромці
корпусу

Біміні-топ (темно-синій колір)

Кріплення на плавальній платформі і флайбриджі для тендера і гідроцикла

Лежаки для засмагання на носі Тиковий столик з фіксованою стільницею зі штучного каменю, із дзеркальною
поверхнею

Якірна лебідка Lewmar з н / с, якір Delta 50 кг Барбекю на флайбриджі

Складні кнехти на плавальній платформі Стабілізатор качки

Кран балка Bensonzoni для гідроцикла на флайбриджі (вантажопідйомність 450 кг) Набір чохлів для всіх зовнішніх подушок

Тикове оздоблення флайбриджа Тендер Zodiac 4.2м з мотором Honda 50 к.с.

Рятувальний пліт Canister для 10 осіб (розміщується на кільблоках на флайбриджі)

Інтер'єр

Приладова панель кольору металік Римські штори у всіх каютах замість звичайних фіранок

Жалюзі кольору волоського горіха у VIP каюті і каюті власника Інтер'єр Armani

Гранітні робочі поверхні на кухні Оздоблення інтер'єру деревом дуба

Пружинні матраци в каюті власника і VIP каюті Підлогове покриття Amtico з чорного дерева з килимами в салоні і носовій частині

Підлогове покриття Amtico в обідній зоні Окреме біде в санвузлі майстер-каюти

Гранітна раковина в гостьовому санвузлі Поручні на сходах обшиті шкірою

22 декоративні подушки

Освітлення
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LED підсвічування бічних проходів яхти (по 8 ламп з кожного боку) Фара-шукач Sashin

Підводні світильники Aqualuma (4 шт.) Регулятори яскравості освітлення

Швартові кормові вогні Освітлення по периметру підлоги салону

Побутова техніка

Електричний барбекю на флайбриджі Електричний блок охолодження для холодильника на нижній палубі

Холодильник для вина в салоні Пральна / сушильна машина Miele Novotronic WT2780 в каюті екіпажу

Сейф з цифровим замком в гардеробній майстер каюти

Мультимедійна система

LED телевізор Samsung 55 "в салоні (замість стандартного 40") DVD / CD Blue Ray програвач в салоні

Система звучання Bose Lifestyle V35 Система навколишнього об'ємного звуку BOSE 321

Ipod станція, сполучена з DVD плеєром і ТБ в майстер-каюті Покращена акустична система: додаткова пара водонепроникних динаміків Fusion
7 "+ 2 стандартних динаміка з 4-канальним підсилювачем, саббуфер Fusion 10" c
підсилювачем на флайбриджі

Акустична система в носовій частині - переносні водонепроникні стереодинаміки з
обробкою з н / с і стаціонарний водонепроникний пульт управління

Система навколишнього об'ємного звуку BOSE 321, поєднана з ТВ в майстер-каюті

Телевізор Samsung 40" у майстер-каюті

Навігаційне обладнання

Raymarine E125 12" - мультифункціональний тачскрін на двох постах управління Raystar 125 GPS-передавач з відкритим сканнером 48" 4 кВт, замість стандартного

Додатковий Raymarine мультифункціональний тачскрін E125 - 12" на головному
посту управління і флайбриджі

Автопілот Raymarine ST70 c кольоровим дисплеєм на двох постах управління

Індикатор глибини і швидкості Raymarine ST70 на нижній палубі і
мультифункціональний дисплей на флайбриджі
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Ехолот Sonar

Машинне відділення

Опріснювач води SFC 700-1 (продуктивність 2650 л / день) Помпа для двигунів

Система стабілізації качки Sleipner SPS065 Система кондиціювання

Система прихованого відеоспостереження Носовий і кормовий підрулюючі пристрої
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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 Sunseeker Manhattan 73: 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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