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BENETTI CLASSIC 120 РІК ДОВЖИНА ПРАПОР: JERSEY

Прекрасна 3-х палубна яхта, одна з найбільш затребуваних моделей
від легендарної верфі Benetti. Яхта в ідеальному стані. Класичні
інтер'єри і прекрасне планування, що включає в себе каюту
власника на головній палубі і 4 каюти для гостей на нижній палубі, 3
каюти для екіпажу вміщує до 7 осіб, джакузі і бар на верхній палубі,
подвійний бар на головній палубі. На судні так само є великий
кормовий гараж з гідравлічним краном.
У 2017 був виконаний технічний Рефіт. У 2013 проведено
капітальний ремонт двигуна. Яхта повністю технічно справна.

Локація

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Наработка

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

Франція

36.60 м

7.90 м

1.95 м

GRP

5

2 x MTU 2000 к. с.

38000 л

7500 л

15.00 узл

13.50 узл

3062 м/ч



Экстерьер Benetti Сlassic 120

Экстерьер Benetti Сlassic 120



Бар на флайбридже

Бар на флайбридже



Зона отдыха на флайбридже

Джакузи на флайбридже



Пост управления

Кухня



Кухня

Бар на главной палубе



Обеденная зона

Обеденная зона



Обеденная зона

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Мастер каюта



Мастер каюта

Санузел мастер каюты



Санузел мастер каюты

Лестница на нижнюю палубу



VIP каюта

Гостевая каюта



Моторный отсек



Верхня палуба



Головна палуба



Нижня палуба
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Локація Франція Довжина габаритна 36.60 м

Ширина габаритна 7.90 м Осадка 1.95 м

Будівельний матеріал GRP Пасажиромісткість 12

Кількість кают 5 Двигуни 2 x MTU 2000 к. с.

Запас палива 38000 л Запас води 7500 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

15.00 узл Крейсерська швидкість 13.50 узл

Наработка 3062 м/ч Водозміщення 299.00 т

Дизайнер інтер'єру Zuretti Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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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 Benetti Classic 120: перегляд, сітрайл
та укладання угоди проводяться відповідно до умов
MYBA.

Максим Рябенков
CEO | Sales
+7 903 799 79 15

tel:+7 903 799 79 15
tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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