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Локація

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Наработка

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

Чорногорія

30.75 м

7.00 м

2.01 м

GRP

4 + 2

3 + 1

2 x 2000 к. с. MTU

10980 л

1800 л

32.00 узл

29.00 узл

2200 м/ч



Екстер'єр Azimut 98 Leonardo

Екстер'єр Azimut 98 Leonardo



Екстер'єр Azimut 98 Leonardo
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Флайбридж

Пост керування на флайбриджі



Обідня зона на флайбриджі
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Кормова частина флайбриджу



Джакузі на флайбриджі

Лежаки для засмагання на флайбриджі
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Коридор на нижній палубі



Флайбридж



Головна палуба



Нижня палуба
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Локація Чорногорія Довжина габаритна 30.75 м

Ширина габаритна 7.00 м Осадка 2.01 м

Будівельний матеріал GRP Berths 8 + 3

Кількість кают 4 + 2 Кількість санвузлів 3 + 1

Двигуни 2 x 2000 к. с. MTU Запас палива 10980 л

Запас води 1800 л Бак чорних вод 1200 л

Бак сірих вод 1500 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

32.00 узл

Крейсерська швидкість 29.00 узл Наработка 2200 м/ч

Водозміщення 100.00 т Дизайнер інтер'єру Carlo Galeazzi

Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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RINA Классфікація Стабілізатори качки Zero-Speed IRAQ 300

Гідравлічний кормовий підрулюючий пристрій Система MTU "Blue Line" в моторному відсіку

Компресор Bauer з повітряним фільтром, сховищем для балонів, заправкою
повітря

2 якоря по 105 кг, ланцюг довжиною 120 м, діаметром 13 мм

Система заміни масла для головних двигунів

Подвійні фільтри Racor для генераторів Пристрій рециркуляції гарячої води

Опріснювач води Idomar 180 л / год Система Alfa Laval для додаткового очищення палива

Система рециркуляції повітря Поліпшена шумоізоляція в усіх каютах, в зоні для екіпажу та на кухні

Стільниця і рукомийник в машинному відділенні Тендер Williams 385

Сходи для тендера Система спуску і підйому для двох гідроциклів

2 х гідроцикла Sea Doo 215 к.с. Три знімних кріплення для паливних каністр в гаражі для гідроциклів

Знімні сходи для купання, зі сторони гаража по правому борту Ім'я яхти з підсвічуванням на транці

Назва яхти на тендері і 2-х гідроциклах Поручні з н.с. по периметру кокпіта

Вхід в каюти екіпажу на транці Захисні панелі з нержавіючої сталі в носовій частині, для захисту корпусу від
швартових

Синє точкове підсвічування по всій яхті + на всіх сходах Шість підводних світильників під плавальною платформою

Дві швартові кнехти на плавальній платформі Два знімних U-образних поручня на плавальній платформі

Тонування носового водонепроникного люка Ящики з тика між лежаками для засмагання і диваном + ящик з холодильником по
правому борту

Збільшена спинка для дивану на носовій частині палуби Два кавових столика на телескопічних ніжках

Біміні-Топ на флайбриджі Обробка тиком флайбриджу

Одномісне регульоване крісло капітана (замість стандартного)

M/Y JULIA  2008  30.75 m  2 900 000 €
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Стільниця з тика на флайбриджі, з матовою обробкою Два кавових столика зі знімною центральною частиною

Два світильника в кормовій частині флайбриджа Штурвал з дерева

Барбекю на флайбриджі Тримачі для пляшок і склянок в вет-барі на флайбриджі

Поручень з нержавіючої сталі по периметру вет-бару Три шезлонга Summit

Прожектор на радарній арці, з управлінням на флайбриджі Додаткова радарна арка

Підкладка під килими по всій яхті Чохол для килимів по всій яхті

Сантехніка та всі елементи сан. вузлів: Dorn Bratch "Tara Classic" Дверні ручки "FUSITAL H32 1"

Оздоблення гардеробів дизайнерської шкірою Штори Roman c електронним і ручним механізмом управління на основний палубі

Штори Roman c електронним і ручним механізмом управління в каюті власника і
VIP каюті

Штори Roman + жалюзі на роликах в гостьових каютах

Модифікації головного поста управління

Холодильник в каюті власника Диван і 2 ящика замість стандартних крісел + стіл в каюті власника

Зсувні двері між каютою власника, санвузлом і гардеробом Двоспальне ліжко в каюті по лівому борту

Додаткова відкидне ліжко в каюті по лівому борту Додаткова відкидне ліжко в каюті по правому борту

Тикове сидіння у всіх душових каютах Скляні полички у всіх душових кабінах

Полку під ілюмінатором в гостьовому і VIP санвузлі Збільшені шафи в санвузлі Майстер каюти

Додаткова підставка під стакани в гостьових санвузлах Подрібнювач сміття

Додаткове ліжко в каюті капітана Ящики для зберігання під нижніми ліжками, в обох каютах екіпажу

Мармур в санвузлі каюти власника Мармур в санвузлах гостьових і VIP кают

Мармурові стільниці в барі, в салоні і на флайбриджі Регулятори яскравості для внутрішнього і зовнішнього освітлення

6 електричних переривників для подальшої установки додаткового обладнання
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Світлодіодне освітлення у всіх стельових панелях Світлодіодне освітлення сходових проходів

Чотири додаткових розетки 220В на головному посту Чотири водонепроникних світильника біля дивана в носовій частині

Додаткова розетка 220В на всіх приліжкових тумбах (у всіх каютах) Дві додаткових розетки 220В в каюті власника

Лампи для читання в усіх каютах Неонові лампи і додаткові розетки

ТВ і HI-FI система ТВ 40" на перегородці між салоном і постом управління
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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 98 Leonardo: перегляд, сітрайл
та укладання угоди проводяться відповідно до умов
MYBA.

Алина Эмерли
Менеджер по продажам
+382 69 237 700

tel:+382 69 237 700
tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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