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Слідом за 78 футовою моделлю, Azimut продовжує впроваджувати в
свою колекцію з флайбриджем, яка показала себе з прекрасною
боку, систему IPS, яка в тандемі з двигуном Volvo забезпечує судну:
більший внутрішній об'єм, підвищену маневреність, мінімальний
рівень шуму і вібрації, а також максимальну ефективність витрати
палива (зниження споживання до 25% в порівнянні з валовою
лінією: при крейсерській швидкості в 27 вузлів запас ходу складає
265 морських миль).

Комфортний житловий простір на борту для всієї родини. Новий
Azimut 53 вийшов зі значними внутрішніми обсягами, житлова зона і
кухня на основній палубі знаходяться практично на одному рівні,
одночасно, була розширена і спальна зона, де розташувалися дві
гостьові каюти і простора майстер-каюта. Основним завданням при
проектуванні внутрішнього простору було посилити відчуття
легкості і свободи пересування по салону, рішення знайшли за
допомогою бічних вікон, які завдяки відсутності вертикальних
стійок створюють відчуття відкритого простору і відкривають
панорамний вид.

Багатогранний екстер'єр від Альберто Манчіні, доступний у безлічі
яскравих кольорів. За рахунок комбінації виразних візуальних
рішень таких як, широке скління від носа до ... More info

Локація

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Запас ходу

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

Iталiя

16.78 м

5.00 м

1.03 м

GRP

3 + 1 crew

2 + 1 crew

2 x Volvo IPS 950 D11 725 к.с.

2400 л

590 л

31.00 узл

27.00 узл

265 мм

https://azimutyachts.ua/yachts/list-azimut-flybridge-collection/boat-azimut-53-fly.html


Екстер'єр Azimut 53 Flybridge

Екстер'єр Azimut 53 Flybridge



Екстер'єр Azimut 53 Flybridge

Екстер'єр Azimut 53 Flybridge



Зона відпочинку в носовій частині

Подушки для засмагання в носовій частині



Пост керування на флайбриджі

Обідня зона на флайбриджі



Плавальна платформа

Обідня зона на кокпіті



Кокпіт

Кухня в кормовій частині салону



Салон

Салон



Обідня зона в салоні

Головний пост керування



Каюта власника

Каюта власника



Каюта власника

Санвузол власника



Носова VIP каюта

Гостьова каюта



VIP / гостьовий санвузол

Каюта капітана



Флайбридж



Головна палуба



Нижня палуба
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Локація Iталiя Довжина габаритна 16.78 м

Ширина габаритна 5.00 м Осадка 1.03 м

Будівельний матеріал GRP Пасажиромісткість 12

Berths 6 + 1 crew Кількість кают 3 + 1 crew

Кількість санвузлів 2 + 1 crew Двигуни 2 x Volvo IPS 950 D11 725 к.с.

Запас палива 2400 л Запас води 590 л

Бак чорних вод 175 л Бак сірих вод 175 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

31.00 узл Крейсерська швидкість 27.00 узл

Запас ходу 265 мм Водозміщення 28.80 т

Суха вага 22.30 т Дизайнер інтер'єру Style Dept. Azimut MC

Зовнішній дизайн і концепція Alberto Mancini

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Флайбридж

Доступ на флайбридж через сходи, розташовані праворуч Зовнішні сходи з GRP з тиковим покриттям

Нековзна підлога Двері доступу до салону

Приладова панель на посту керування на флайбриджі з оргскла Логотип на боці склопластику

Поручні з нержавіючої сталі Обідня зона з C-подібним диваном зі спинкою та знімними подушками для
екстер'єру

Стіл із центральною фіксованою опорою з нержавіючої сталі Зона для засмагання у передній частині флайбриджу

Рятувальний пліт під диваном (флайбридж, лівий борт) Вет-бар на флайбриджі (опціонально):

- раковина вбудована з висувним краном - холодильник / льодогенератор

- Барбекю із захисною кришкою з нержавіючої сталі для вет-бару та захисний
вимикач

- відро для сміття

Крісло капітана для однієї людини по лівому борту (сидіння або лава)

Регульований штурвал (чотирьох-спицеве кермо, пофарбоване в білий колір) Приладова панель на флайбриджі складається з:

- Дисплей двигуна Volvo Penta - електронні навігаційні інструменти, версія Bronze

- дроселі двигуна - джойстик маневрування Volvo Penta

- Якірна лебідка та лічильник якірного ланцюга, вбудований в електронні прилади - Контроль звукового сигналу

- Системи зв'язку (VHF) - Управління транцевими плитами

Стоки Мачта

Відповідні навігаційні вогні Ручний прожектор

Носова частина

Рундук для якірного ланцюга доступний через люк, з дренажем
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Зберігання кранців у передньому рундуку Якірна лінія з нержавіючої сталі, захист від тертя.

Люк у носовій частині (аварійний вихід з VIP каюти) Чотиримісний диван, розташований обличчям до носової частини, зі знімними
подушками

Зона для засмагання Нековзна підлога

Стоки

Бічні проходи

Заправка: дві «дизельні» заправні отвори з кришками Прісна вода: один отвір із заглушкою «вода» Ø85 мм

Отвори для «чорної води»: один отвір «відходи» для зливу води Ø75 мм без кришки Привальний брус із нержавіючої сталі та високого опору ПВХ

Нековзна підлога Поручні

Кокпіт

Доступ на кокпіт, праворуч Швартові зони з обох боків

6-місний Г-подібний диван на кокпіті (інтегрований в корпус зі склопластику) Подушки для дивана на кокпіті

Двері доступу в салон, виконані в алюмінії із загартованим склом: три плоскі
панелі, що відкриваються у бік лівого борту

Доступ до моторного відсіку через двері в підлозі на кокпіті

Нековзна підлога

Поручні на сходах для доступу на флайбридж Світильники в стельовій панелі на кокпіті

Плавальна платформа

Гідравлічна платформа
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Сходи для спуску у воду Гаряча та холодна вода для душу

Нековзна підлога Доступ до каюти екіпажу через двері на транці

Встановлення тендеру (опціонально): - Максимальні розміри тендеру – на платформі: 2.90 x 1,70 м (9'6"x 5'7")

- вантажопідйомність, виключаючи склопластик, обробку тиком та сходи: 380 кг
(837,7 фунт)

Тендер, що рекомендується - на платформі: Pirelli J29

Пост управління

Одиночне крісло капітана Шкіряний регульований штурвал зі спицями з нержавіючої сталі

Приладова панель складається з: - Дисплей двигуна Volvo Penta

- електронні навігаційні інструменти, версія Bronze - Якірна лебідка та лічильник якірного ланцюга, вбудований в електронні прилади

- дроселі двигуна - Джойстик маневрування Volvo Penta

- Системи зв'язку (VHF) - Управління транцевими плитами

- магнітний компас - USB-розетка

- регульовані виходи кондиціювання повітря - Горн, якірна лебідка, склоочисники, омивачі лобового скла, паралель акумулятора
двигуна та вимикачі звуку

Аварійна панель

Салон та обідня зона

Шафи, з дубового дерева Килимове покриття

Один диван по правому борту, двомісний Один "C" - подібний широкий диван по лівому борту, чотиримісний

Шафа для посуду
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Місце для встановлення ТВ Лакована дерев'яна стеля зі склопластику

Римські жалюзі для передніх вікон та штора для дверей салону Два динаміки

Стіл у салоні з опорою з нержавіючої сталі

Кухня

Розташована в кормовій частині головної палуби по лівому борту Ламінована підлога

Керамічна варильна поверхня з двома конфорками Витяжка

Раковина з нержавіючої сталі Холодильник/морозильник (220 л - 7,76 CU.FT)

Мікрохвильова піч + гриль Відро для сміття

Коридор

Коридор на нижній палубі з килимовим покриттям Світильники

Перегородка в оббивці з дерева та штучної шкіри Поручні

Каюта власника

Каюта власника завширшки корпусу складається з: Двоспальне ліжко в центрі яхти, з відкидною основою та шафкою

Дерев'яне узголів'я Дві фіксовані тумбочки з поверхнями, що відкриваються.

Шафа з панелями та полицями по правому борту Гардероб із вішалкою по лівому борту

Диван по лівому борту Світильники

Два ілюмінатори
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Вікна у корпусі Римські жалюзі

Дзеркало на передній перегородці каюти, праворуч Перегородка в оббивці зі штучної шкіри

Оббивка стін тканиною Стелі зі вставками зі штучної шкіри

Місце для ТВ Розетки

Панель керування системою кондиціювання повітря (якщо A/C встановлено)

Санвузол власника

Розташований спереду каюти власника по лівому борту. Складається з: Незалежний доступ із каюти власника

Лакована стільниця та круглий умивальник Vetro Freddo Унітаз Tecma

Змішувач Окрема душова

Плоскі двері душа Хромована душова рейка

Настінна шафка з двома дзеркальними панелями над умивальником та тумба під
умивальником з полицями

Світильники

Один ілюмінатор, що відкривається

Жалюзі Нековзна підлога в душі

Розетки Банні аксесуари

VIP каюта

Розташована в носовій частині, доступ через центральний коридор. Складається з: Двоспальне ліжко в центрі яхти з шафкою

Дерев'яне узголів'я Дві відкриті настінні полиці з місцями для зберігання (з кожного боку) над вікнами
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Дві шафи з вішалками та дзеркалом Стелі зі вставками зі штучної шкіри

Світильники Аварійний вихід у стелі через прихований прямокутний люк, що веде до зони для
засмагання в носовій частині

Прямий доступ до VIP / гостьового санвузла Два ілюмінатори, що відкриваються, вбудовані у вікна

Жалюзі Оббивка тканиною перегородок

Килимове покриття Панель керування системою кондиціювання повітря (якщо A/C встановлено)

Розетки

Гостьова каюта

Розташована праворуч Два односпальні ліжка з шафками

Один гардероб з вішалками та полицями Одна центральна тумбочка між ліжками

Уголів'я ліжок зі штучної шкіри Стелі пофарбовані

Світильники Уголів'я ліжок зі штучної шкіри

Один ілюмінатор, що відкривається Килимове покриття

Оббивка перегородок з тканини, дерева та лакованих вставок Жалюзі

VIP / Гостьовий санвузол

Знаходиться перед VIP-каютою, праворуч Прямий доступ з VIP каюти або з коридору

Лакована стільниця та круглий умивальник Vetro Freddo Змішувач

Унітаз Tecma Окрема душова

Плоскі двері душа
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Хромована душова рейка Світильники

Тумба під умивальником з полицями Настінна шафка з дзеркалом

Один ілюмінатор, що відкривається Жалюзі

Нековзна підлога в душі Банні аксесуари

Розетки

Зона екіпажу (опціонально)Каюта екіпажу

Розташована в кормовій частині Доступ з плавальної платформи

Односпальне ліжко Один гардероб з правого борту

Стельова панель зі склопластику Полиці на перегородці, біля підніжжя ліжка

Ілюмінатор, що відкривається Нековзна підлога

Світильники

Санвузол екіпажу

Унітаз Tecma Умивальник

Хромований змішувач із висувною душовою головкою Душова зона з водонепроникною шторкою

Настінна шафка з дзеркалом Тумба під раковиною

Розетка Банні аксесуари

Електрична система
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Основні характеристики Береговий блок живлення

Електрична панель постійного струму: встановлені три, одна з яких на передній
перегородці моторного відсіку

Електрична панель змінного струму: дві встановлені, одна з яких на передній
перегородці моторного відсіку

Допоміжна електрична панель встановлена у шафі при вході в салон Аварійна панель керування на електричній панелі

Панель управління вимкненням батареї, встановлена на кокпіті Напруга на борту:

- 230 В - 50 Гц змінного струму - 24 В постійного струму від батарей

- 12 В постійного струму від батарей і напруги змінного / постійного струму

Генератор

Один однофазний генератор 5 кВт/230 В змінного струму - 50 Гц для дистанційного
запуску системи ЄС

Розетки берегового живлення

ЄС одна розетка 3P-50 А

Джерела живлення змінного струму контролюються на головній електричній
панелі у моторному відсіку для мережі 230 В. Джерела живлення захищені
силовими вимикачами відповідного розміру і вводяться в мережу за допомогою
пультів дистанційного керування.

Батареї

Шість сервісних батарей 90 Ач - 12В постійного струму Чотири батареї двигуна 90 Ач - 12В постійного струму

Один генератор батареї 70 Ач - 12В Один зарядний пристрій для сервісної/стартерної акумуляторної батареї 60 Aч -
24В

Один зарядний пристрій для стартера генератора 12 AH - 12 В

Світильники та розетки
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П Р О Д А Ж  Я Х Т

230 В розетки змінного струму для основного енергопостачання, тип ЄС USB-розетки

Внутрішнє освітлення: 24 В світлодіодний тип Зовнішнє освітлення: 24 В світлодіодний тип

Електронні навігаційні інструменти

Для стандартної специфікації див. «Обладнання для приладової панелі на
флайбриджі» та «Обладнання для приладової панелі на головному посту
управління»

Для отримання детального списку альтернативного/додаткового обладнання, будь
ласка, зверніться до прайс-листу.

Система помп

Основна система, що складається з трьох автоматичних та незалежних насосів,
розташованих у кожному водонепроникному відсіку:

- два в моторному відсіку (спереду та на кормі)

- один (центральний) під підлогою каюти власника

Вторинна або допоміжна система, що складається з двох ручних насосів з трьома
точками всмоктування, такими:

- два в моторному відсіку (спереду та на кормі)

- один (центральний) під підлогою каюти власника

Система пожежогасіння

Один газовий вогнегасник у моторному відсіку Одна система ручного керування активацією на кокпіті

Системний індикатор / скидання під панеллю приладі

Паливна система

Два пластикові паливні баки розташовані поперек у передній частині моторного
відсіку, всього 2400 л (634 US.liq.gal.)

Один електронний датчик рівня палива (правий бак), що контролюється через
індикатор на посту управління

Один оптичний датчик рівня палива на баку по лівому борту
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П Р О Д А Ж  Я Х Т

Два фільтри RACOR для двигунів (по одному на кожен) Дві вентиляції для баків на перегородках з обох боків

Дистанційне відключення дизельного двигуна через електромагнітний клапан 24 В Дистанційне відключення дизельного генератора через електромагнітний клапан
12 В

Два заправні отвори на бічних проходах (по одному на кожній стороні) Можливість вирівнювання рівня дизеля з одного паливного бака до іншого,
використовуючи трубку

Можливість заправлення дизельних баків з одного заправного отвору за
допомогою трубки.

Система прісної вод

Один 590 л (155.86 us.liq.gal.) пластиковий бак під житловою зоною, сходами та
коридором

Отвори для заправки прісною водою розташовані на передній частині бокового
проходу по лівому борту.

Насос для прісної води, розташований в моторному відсіку, в кормовій частині
лівого борту (24 В - 50/60 Гц) з електронним керуванням

Водонагрівач 60 л (15,85 us.liq.gal.) під коридором

Система зливу в туалеті прісною водою

Один датчик рівня прісної води з електронним індикатором на посту керування Система, яка може бути ізольована колекторами ACORN під підлогою коридору

Система «чорних вод»

175-літровий бак (46.23 US.liq.gal.) з поліетилену під VIP-каютою (передній бак) Один датчик рівня з електронним індикатором на панелі приладів поста управління

Два вентиляційні отвори для баків на перегородці з фільтром проти запаху Один мацераторний насос

Отвір для викачування на бічному проході правого борту Унітаз Tecma

Отвір у зовнішні води з бака

Система «сірих вод»
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П Р О Д А Ж  Я Х Т

Поліетиленовий бак 175 л (46.23 us.liq.gal.), під коридором зони екіпажу
(центральний бак)

Один датчик рівня з електронним індикатором на панелі приладів поста управління

Отвір у зовнішні води з бака

Два вентиляційні отвори на перегородці Діафрагмовий насос

Система морської води

Система охолодження двигуна: включає два отвори для морської води з фільтром і
2 "1/2 кульовим клапаном

Система охолодження генератора: включає один отвір для морської води з
фільтром і 1-дюймовим кульовим клапаном

Вентиляція моторного відсіку

Дві витяжки, розташовані за моторним відсіком, які передають повітря зовні через
отвори на перегородці корпусу

Два природні вентиляційні отвори на кожній стороні

Один природний отвір вентиляції на кожній стороні

Панель для внутрішньої рециркуляції повітря

Обладнання

Один телескопічний багор Два комплекти швартових

Швартові для кранців: 18 м (59 ') Один обмежувач для якірного ланцюга

Шість кранців Шість чорних чохлів для кранців

Один посібник користувача Одна дерев'яна модель човна

Один буклет на гарантійне обслуговування Azimut Два нетонучі брелоки

Одна сумка з логотипом для посібників

П Р О Д А Ж  Я Х Т
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Один тримач дистанційного керування з логотипом Одна сумка для зберігання душової трубки
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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 Azimut 53 Flybridge: перегляд, сітрайл
та укладання угоди проводяться відповідно до умов
MYBA.

tel:+393335764444
tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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