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Azimut 77S 2017 M/Y "SOPHIE" - один власник, колишній регіон
експлуатації Далекий Схід, Росія. Яхта ніколи не була в чартері і
ходила виключно в інтересах сім'ї і його власника.

Повний набір опцій, включаючи пакет навігації Raymarine Gold,
стабілізатор качки, унікальне фарбування, оздоблення тиком,
опріснювач і багато інших опцій. Яхта прекрасно себе показала як
на ходу - неперевершена маневреність і керованість завдяки 3 х
Volvo IPS (схема використовується виключно Azimut Yachts), так і
неймовірно комфортною на стоянці, завдяки встановленому
стабілізатору качки Seakeeper NG16. Значним плюсом для
майбутнього покупця стане факт гарантійної заміни стабілізатора
качки на новий в лютому 2020 року і продовжена заводська
гарантія на нього.

... More info

Локація

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Запас ходу

Наработка

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

Італія

23.60 м

6.00 м

1.64 м

GRP

4 + 2*

4 + 1*

3 x 900 к. с. Volvo Penta IPS 1200

4100 л

1100 л

36.00 узл

32.00 узл

290 мм

500 м/ч

https://azimutyachts.ua/sale/azimut-77s-29-617.html
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Екстер'єр Azimut 77S "SOPHIE"

Носова частина палуби



Носова частина палуби

Носова частина палуби



Флайбридж

Флайбридж



Флайбридж

Маркіза на кокпіті



Кокпіт

Салон



Салон

Салон



Обідня зона

Обідня зона



Головний пост керування

Головний пост керування



Головний пост керування

Сходи на нижню палубу



Кухня між головною і нижньою палубою

Сходи на нижню палубу



Каюта власника

Каюта власника



Каюта власника

Каюта власника



Санвузол власника

Санвузол власника



Санвузол власника

VIP каюта



VIP каюта

VIP санвузол



Гостьова каюта 1

Гостьова каюта 1



Гостьова каюта 2

Гостьова каюта 2



Гостьовий санвузол

Гостьовий санвузол



Гостьовий санвузол



Флайбридж



Головна палуба



Нижня палуба (моторний відсік)



Нижня палуба (показано гараж для тендеру)
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Локація Італія Довжина габаритна 23.60 м

Ширина габаритна 6.00 м Осадка 1.64 м

Будівельний матеріал GRP Berths 8 + 3*

Кількість кают 4 + 2* Кількість санвузлів 4 + 1*

Двигуни 3 x 900 к. с. Volvo Penta IPS 1200 Запас палива 4100 л

Запас води 1100 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

36.00 узл

Крейсерська швидкість 32.00 узл Запас ходу 290 мм

Наработка 500 м/ч Водозміщення 58.00 т

Суха вага 45.00 т Дизайнер інтер'єру Carlo Galeazzi

Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Стабілізатор качки Seakeeper NG16 Оздоблення тиком флайбриджа

Пакет навігації Raymarine Gold (Головний пост управління: 2 x дисплея Raymarine
E165, мультифункціональний дисплей Raymarine i70, рація VHF Ray260, модуль
перетворювача напруги Raymarine VCM100, датчик SMART DST800 в корпусі
(глибина / швидкість / температура); Флайбридж: 2 x дисплея Raymarine E165 ,
мультифункціональний дисплей Raymarine i70, GPS антена Raystar 130, антена
відкритого типу Raymarine 48 "HD Color, 2а станція VHF)

Опріснювач води 55 л / год

Лебідки та напрямні для тендера в гаражі

Підводні світильники (2 шт. на транці)

Два світильника на носовій палубі

Додаткове відкидне ліжко в гостьовій каюті по правому борту Електрична фара-шукач

Два світильника на кормі флайбриджа Система моніторингу NAVIOP (пакет "Medium")

Лебідки та напрямні для гідроцикла в гаражі Додаткове відкидне ліжко в каюті екіпажу

Регулятори яскравості освітлення на нижній палубі Запасні заставні для електропроводів

Автоматичний біміні-тент в носовій частині Стіл в кокпіті

Кавовий столик на носовій палубі Барбекю в кокпіті

Обладнане місце для зберігання під підлогою камбуза Система Hi-Lo для ТВ в салоні і Bose звук

Електричний висувний тент в кормовій частині кокпіту Шторка для дверей гаража

Підготовка для встановлення супутникової антени TV5 / TV6 Додатковий генератор ONAN 27кВт

Кастомний С-подібний диван на флайбриджі Японські унітази в санвузлі майстер-каюти
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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 77S: 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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