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SUNSEEKER PREDATOR 63 РІК ДОВЖИНА

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Наработка

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

19.20 м

4.70 м

1.24 м

GRP

3

2

2 x 800 л.с. MAN

3160 л

700 л

35.00 узл

25.00 узл

1040 м/ч

Франция



Экстерьер Sunseeker Predator 63 (2002)

Экстерьер



Кокпит

Кокпит



Салон

Салон



Носовая каюта владельца

Гостевая каютаи санузел



Верхняя палуба



Нижняя палуба
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Довжина габаритна 19.20 м Ширина габаритна 4.70 м

Осадка 1.24 м Будівельний матеріал GRP

Berths 6 Кількість кают 3

Кількість санвузлів 2 Двигуни 2 x 800 л.с. MAN

Запас палива 3160 л Запас води 700 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

35.00 узл Крейсерська швидкість 25.00 узл

Наработка 1040 м/ч Водозміщення 28.00 т

Builder Sunseeker

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Дизель-генератор Кондиционер

Носовое подруливающее устройство Подушки для загара на корме

Подушки для загара на носовой палубе  Гриль / барбекю в кокпите

Холодильник и генератор льда в кокпите ТВ + DVD-проигрыватель на нижней палубе

Аудио-проигрыватель в кокпите и в каютах 2-конфорочная керамическая плита с духовкой в камбузе

Улучшенный холодильник с морозильной камерой в камбузе Комплект навигационного оборудования (GPS, радар Raymarine, автопилот, эхолот)

Трим-пластины Гараж для тендера на корме

Тендер 3.2м с дизельным двигателем в гараже Sea-Doo SeaScooter
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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 Predator 63: 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

	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

