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Гаряча пропозиція для шанувальників великих спортивних яхт:
унікальне поєднання швидкості, стилю і комфорту - все це Azimut
72S! Моторна яхта Azimut 72S - прекрасний варіант спортивної яхти
зі спортивним флайбриджем. Топова комплектація, що включає
стабілізатори качки Seakeeper, носовий і кормовий підрулюючі
пристрої, мультимедіа з ТВ і аудіосистемою BOSE, а також
укомплектована тендером Wlilliams 325. Один власник, прекрасний
стан.

Локація

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Запас ходу

Наработка

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

Крим

22.32 м

5.56 м

1.75 м

GRP

3 + 1

3 + 1

2 x 1800 к. с. MAN V12

4800 л

1100 л

39.00 узл

370 мм

1900 м/ч



Екстер'єр яхти INDY

Екстер'єр яхти INDY



Екстер'єр яхти INDY

Флайбридж



Салон

Обідня зона



Каюта власника

Каюта власника



VIP каюта

Гостьова каюта



Флайбридж



Головна палуба



Нижня палуба
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Локація Крим Довжина габаритна 22.32 м

Ширина габаритна 5.56 м Осадка 1.75 м

Будівельний матеріал GRP Berths 6 + 2

Кількість кают 3 + 1 Кількість санвузлів 3 + 1

Двигуни 2 x 1800 к. с. MAN V12 Запас палива 4800 л

Запас води 1100 л Бак чорних вод 450 л

Бак сірих вод 250 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

39.00 узл

Запас ходу 370 мм Наработка 1900 м/ч

Водозміщення 46.00 т Дизайнер інтер'єру Carlo Galeazzi

Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Стабілізатори качки Seakeeper 8000x2 Генератор 20 квт

Додатковий генератор 20 квт Кондиціонер BTU 126.000

Подвійні фільтри Racor для двигунів Фільтр Racor для генератора

Автоматична протипожежна система Система очищення якірного ланцюга

Електрична лебідка на кокпіті Бортовий комп'ютер Motronica на флайбриджі

Берегове підключення води Бічні дверці в кокпіт

Кухонне обладнання Miele Лічильник якірного ланцюга з датчиками на головному посту управління

Електрична зсувна шторка на кокпіті Назва яхти з нержавіючої сталі

Фарбування борту в колір Azimut Silver Тикова підлога на флайбриджі

Гідравлічний трап 2 світильники на кормовому флайбриджі

2 світильники на носі 2 підводних світильника

Електричні ходові вогні Штора Blackout на Хардтоп на флайбриджі

Штора De Luxe на вхідних дверях 2 x додаткові розетки

Чохол на кокпіт Москітні сітки на ілюмінаторі

Сейф в майстер каюті Винний холодильник

Система Raymarine AIS Пакет Raymarine Gold (2 x Raymarine GS150 на головному посту і флайбриджі,
автопілот, Raymarine Tridata, Радар Raymarine Open Array) Джойстик для управління
двигунами і підрулюючими пристроями

TV Samsung у всіх каютах Аудіо система Bose

Біміні топ на флайбриджі Холодильник на кокпіті

Диван в майстер каюті
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Повноцінний шафа в майстер каюті Тепловізійна камера Raymarine

Носовий підрулюючий пристрій Кормовий підрулюючий пристрій

Опріснювач RainMan 100 л / год Тендер Williams 325, 34 Напрацювання
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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 72S: перегляд, сітрайл та
укладання угоди проводяться відповідно до умов
MYBA.

Кирилл Куатов
CEO | Старший брокер
+393335764444

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