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Azimut 72  2021  22.64 m  3 372 500 €

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

РІК ДОВЖИНА VAT НЕ СПЛАЧЕНО

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)

Італія

22.64 м

6.00 м

1.82 м

GRP + Carbon Fibre

4 + 2*

4 + 1

2 x MAN V12 1400 к.с. (1029 кВт)

5200 л

1100 л

32.00 узл

26.00 узл

320 мм



Екстер'єр Azimut 72

Екстер'єр Azimut 72



Екстер'єр Azimut 72

Плавальна платформа



Зона відпочинку та лежаки для засмагання в
носовій частині

Пост керування на флайбриджі



Флайбридж

Обідня зона на флайбриджі



Вет бар з раковиною та холодильником на
флайбриджі

Зона відпочинку в кормовій частині флайбриджу



Зона відпочинку в кормовій частині флайбриджу

Зона відпочинку в кормовій частині флайбриджу



Кокпіт

Обідня зона на кокпіті



Салон

Салон



Салон

Салон



Обідня зона в салоні

Кухня



Головний пост керування

Панель керування на головному посту
керування



Каюта власника

Каюта власника



Санвузол власника

Носова VIP каюта



Гостьова каюта по правому борту

Деталі інтер'єру



Деталі інтер'єру

Деталі інтер'єру



Флайбридж



Головна палуба



Нижня палуба
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Локація Італія Довжина габаритна 22.64 м

Ширина габаритна 6.00 м Осадка 1.82 м

Будівельний матеріал GRP + Carbon Fibre Пасажиромісткість 16

Berths 8 + 2* Кількість кают 4 + 2*

Кількість санвузлів 4 + 1 Двигуни 2 x MAN V12 1400 к.с. (1029 кВт)

Запас палива 5200 л Запас води 1100 л

Бак чорних вод 450 л Бак сірих вод 500 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

32.00 узл Крейсерська швидкість 26.00 узл

Запас ходу 320 мм Водозміщення 53.34 т

Суха вага 45.08 т Дизайнер інтер'єру Azimut Yachts

Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Пакет Advance

Додатковий генератор KOHLER 20,5 кВт Додаткові кнехти на міделі

Додатковий пульт ДУ фарою-шукачем Лічильник якірного ланцюга на головному посту управління

Декор Джойстик для маневрування Marex (управління двигунами і підрулюючими
пристроями)

Електрична фара-шукач (над лобовим склом) Додаткове з'єднання радарної арки, машинного відділення і поста управління

Побутова техніка Miele (духовка і варильна поверхня замість стд) Підготовка під установку опріснювача води

Берегове підключення води Головні системи

Стабілізатор качки Seakeeper 16

Екстер'єр

Стілець в кокпіт (мод. Cassina Pavillion) Меблі на кокпіті з вбудованим холодильником

Додаткове крісло штурмана на посту управління на флайбриджі Регулятори яскравості освітлення на флайбриджі

Електричний висувний тент в кормовій частині хард-топа на флайбриджі (тільки з
опцією "хард-топ")

Флагшток

Люк на флайбридж

Хард топ "L" - образна диванна зона в кормовій частині флайбриджа (два дивана, тканине
покриття Batyline) і диванчик по правому борту з кавовим столиком

Світильники в кормовій частині флайбриджа Оздоблення тиком бічних виступів

Сонячний тент в носовій частині на знімних карбонових опорах Тиковий стіл в носовій частині

Оздоблення тиком флайбриджа Телескопічний трап

Підводні світильники (5 шт.)
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Заміна обшивки всіх зовнішніх подушок на сіре тканинне покриття Batyline

Інтер'єр

Кавовий столик в салоні

Додаткове крісло штурмана на головному посту управління Регулятори яскравості освітлення у внутрішніх приміщеннях

Скляна перегородка, що відокремлює камбуз від салону, з електричною функцією
затемнення

Стіна в душовій санвузла власника з кварциту

Пакет освітлення (настінна лампа в салоні і настільна лампа в каюті власника)

Двокольорове килимове покриття в салоні (килимове покриття Besana) Стіна в душовій Vip санвузла з кварциту

Пол з дерева в салоні, обідній зоні, на сходах (White Moon)

Побутова техніка

Барбекю на флайбриджі Посудомийна машина

Льодогенератор на флайбриджі Пральна і сушильна машини

Винний холодильник в салоні

Електроніка

Автоматична ідентифікаційна система Raymarine AIS 700 Пакет навігації Raymarine Gold (флайбридж: два картплоттера Raymarine Axiom 16
XL, пульт управління RMK-10, GPS антена Raystar 150, автопілот p70Rs, друга
радіостанція морського діапазону Ray 90, антена радара Raymarine типу Open Array
Magnum 4 кВт 48 "; Головний пост управління: два картплоттера Raymarine Axiom 16
XL, пульт управління RMK-10, автопілот p70Rs, радіостанція морського діапазону
Ray 90, датчик SMART DST800 в корпусі (глибина / швидкість / температура), датчик
автопілота EV-1, 7 х ССМ-116 , MCU-150)
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Відео - ТВ - Аудіо

Система Hi-low для ТВ в салоні (ТВ не входить у вартість) Попередня установка для супутникової антени TV5 / TV6 SAT

Аудіо / Відео пакет Smart: - Кокпіт: 2 х колонки Fusion 7,7 "

- Салон: ТВ LED LG 43 ", саундбар Bose 500, пульт управління - Носова палуба: 2 х колонки Fusion 6,5 "

- Каюта власника: ТВ LED LG 43 ", саундбар Bose 5tv - Зона екіпажу: 2 x колонки Fusion 5,25 ", 2 пульта управління

- Флайбридж: 2 х колонки Fusion 7,7 ", стерео

Додатково

Заміна килимового покриття підлоги на нижній палубі (килим Besana Moon замість
килима Besana Snow)
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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 72: 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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