ПРОДАЖ ЯХТ

ISA Granturismo 67m

РІК

ДОВЖИНА

M/Y By request

2021

66.40 m

ПРОДАЖ ЯХТ

ISA GRANTURISMO 67M

РІК

ДОВЖИНА

M/Y By request

2021

66.40 m

VAT НЕ ВИПЛАЧЕНИЙ

По запросу

Довжина габаритна

66.40 м

Ш ирина габаритна

11.00 м

Осадка

3.30 м

Будівельний матеріал

Сталь | Алюміній

Двигуни

2 X C AT 3512C 1765 kW @ 1800
RPM

Запас палива

130000 л

Запас води

25000 л

М аксимальна швидкість (при
половинному навантаженні)
Крейсерська швидкість

18.50 узл

Запас ходу

5500 миль

М естонахождение

Італія

16.00 узл

The company is not liable for validity of the information provided by the yacht-owner (images, speciﬁcation of the yacht, list 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.
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По запросу

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Довжина габаритна

66.40 м

Ш ирина габаритна

11.00 м

Осадка

3.30 м

Будівельний матеріал

Сталь | Алюміній

Двигуни

2 X C AT 3512C 1765 kW @ 1800 R P M

Запас палива

130000 л

Запас води

25000 л

18.50 узл

Крейсерська швидкість

16.00 узл

М аксимальна швидкість (при
половинному навантаженні)
Запас ходу

Водозміщення

1014.00 т

5500 миль

The company is not liable for validity of the information provided by the yacht-owner (images, speciﬁcation of the yacht, list 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.

Кирилл Куатов
Брокер

+38 067 108 66 88

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 ISA Granturismo 67m: перегляд, сітрайл
та укладання угоди проводяться відповідно до умов
MYBA.

