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Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Крейсерська швидкість

Наработка

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

20.00 м

5.90 м

1.45 м

3

3

2 x MAN 630 к. с.

13.00 узл

11.00 узл

685 м/ч

Чорногорія



Экстерьер

Носовая палуба



Носовая палуба

Носовая палуба



Боковой проход

Радарная мачта



Флайбридж

Флайбридж



Пост управления на флайбридже

Кокпит



Кокпит

Стол в кокпите



Салон

Салон



Пост управления

Обеденная зона



Камбуз

Камбуз



Камбуз

Камбуз



Каюта владельца

Каюта владельца



Каюта владельца

Гардеробная



Ванная комната

Ванная комната



Гостевая каюта

Гостевая каюта



Ванная комната

Ванная комната



Каюта экипажа

Машинное отделение



Машинное отделение



Головна палуба



Нижня палуба
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Довжина габаритна 20.00 м Ширина габаритна 5.90 м

Осадка 1.45 м Кількість кают 3

Кількість санвузлів 3 Двигуни 2 x MAN 630 к. с.

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

13.00 узл Крейсерська швидкість 11.00 узл

Наработка 685 м/ч Водозміщення 50.00 т

Зовнішній дизайн і концепція Inigo Toledo Builder Terranova

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Стабілізатори качки Arc Turus Marine Барбекю з керамічною поверхнею, електрична плита і рукомийник на флайбриджі

Рундуки для зберігання в вет-барі на флайбриджі Великий тиковий стіл на 8 персон на флайбриджі

Біміні-топ на флайбриджі Sea Tel супутникове телебачення

Радар Raymarine Open Array HD Носовий і кормовий підрулюючий пристрій, з управлінням на двох постах

Рятувальний пліт Arimar на 8 осіб Оздоблення тиком флайбриджа

Оздоблення тиком бічних проходів Двомісна каюта екіпажу в носовій частині

Кран Opacmare в носовій частині 2 х швартові лебідки Maxwell 4000 в носовій частині

Тендер Zodiac 3.2м з підвісним 4-тактним двигуном Yamaha 40 к.с. Бічні двері для доступу на бічні проходи з поста управління і камбуза

Оздоблення тиком кокпіта ТВ LG 42 "з ситем Hi-Lo в салоні

Pioneer DVD плеєр + колонки в салоні Галогенне освітлення всередині і зовні

Стіл на 6 персон, зліва від поста управління Стабілізатори качки TRAC

Магнітний компас VHF 240E

Raymarine дисплей G-серії Система управління двигунами MAN на головному посту

Трим-пластини з керуванням на головному посту Прожектор з керуванням на двох постах

3-й пост управління двигунами і підрулюючими пристроями в кокпіті Підсвічування ступенів на нижню палубу

Фіксований тиковий стіл в кокпіті Тік на плавальній платформі

Сходи для спуску у воду з н / с Опріснювач води (50 л / год)

2 х швартові лебідки Maxwell 1500 в кокпіті Пральна машина з сушаркою (комбінована) в моторному відсіку

Майстер каюта

Великий гардероб
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ТВ Samsung 32 " Philips DVD плеєр

Двоспальне ліжко

VIP каюта

ТВ Samsung 32 " Гардероб

Двоспальне ліжко

Гостьова каюта

2 х односпальні ліжка 22 "ТВ Samsung

Камбуз

Liebher холодильник з морозильною камерою Whirpool мікрохвильова піч

Духовка Whirpool Плита 4-конфорочна Whirpool

Посудомийна машина Буфет для келихів і склянок
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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 Terranova Explorer 68: перегляд, сітрайл
та укладання угоди проводяться відповідно до умов
MYBA.

Алина Эмерли
Менеджер по продажам
+382 69 237 700

tel:+382 69 237 700
tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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