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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
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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

25.22 м

6.35 м

1.90 м

GRP + Carbon Fibre

4 + 2

5 + 1

2 x 1400 к. с. MAN V12

8000 л

1500 л

24.00 узл

18.00 узл

380 мм



Экстерьер Magellano 25 METRI

Экстерьер Magellano 25 METRI



Экстерьер Magellano 25 METRI

Флайбридж



Пост управления на флайбридже и доступ к
главному посту управления (RPH)

Салон



Диванная зона в салоне

Детали интерьера в салоне



Детали интерьера в салоне

Детали интерьера в салоне



Детали интерьера в салоне

Обеденная зона в салоне



Обеденная зона в салоне

Обеденная зона в салоне



Обеденная зона в салоне

Детали интерьера в салоне



Зона отдыха / обеденная зона на кухне

Кухня



Кухня

Кухня



ТВ напротив зоны отдыха/обеденной зоны на
кухне

Зона слева от главного поста управления



Главный пост управления

Главный пост управления



Главный пост управления

Каюта владельца на нижней палубе



Каюта владельца на нижней палубе

Каюта владельца на нижней палубе



Санузел владельца с раздвижной дверью,
отделяющую зону умывальника от каюты (с
ручным управлением)

Санузел владельца



Санузел владельца

Санузел владельца



Санузел владельца

Гардеробная в каюте владельца



Гардеробная в каюте владельца

VIP каюта по левому борту



VIP каюта по левому борту

VIP санузел



VIP санузел

Вторая VIP каюта по левому борту в носовой
части



Вторая VIP каюта по левому борту в носовой
части

Вторая VIP каюта по левому борту в носовой
части



Гостевая каюта по правому борту

Моторный отсек



Моторный отсек

Моторный отсек



Моторный отсек



Флайбридж



Головний пост керування (RPH)



Головна палуба



Головна палуба версія Timeless



Нижня палуба



Каюта екіпажу (опціонально)



П Р О Д А Ж  Я Х Т

Magellano 25 METRI  2021  25.22 m  5 845 400 €

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 ВИПЛАЧЕНИЙ

Локація Італія Валовая вместимость (GT) 130 т

Довжина габаритна 25.22 м Ширина габаритна 6.35 м

Осадка 1.90 м Будівельний матеріал GRP + Carbon Fibre

Пасажиромісткість 16 Berths 8 + 3

Кількість кают 4 + 2 Кількість санвузлів 5 + 1

Двигуни 2 x 1400 к. с. MAN V12 Запас палива 8000 л

Запас води 1500 л Бак чорних вод 750 л

Бак сірих вод 750 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

24.00 узл

Крейсерська швидкість 18.00 узл Запас ходу 380 мм

Водозміщення 85.80 т Дизайнер інтер'єру De Cotiis Architects

Зовнішній дизайн і концепція Ken Freivokh Килеватость Полуводозміщенний / подвійний режим

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Головні системи

Двигуни 1550 к.с. MAN Плавникові стабілізатори (генератор 28 кВт)

Третій пост управління в кокпіті, включаючи керування дросельною заслінкою і
підрулюючим/ими пристроєм

Система очищення повітря

Дві котушки для кабелю берегового живлення

Кормовий підрулюючий пристрій Опріснювач води 180 л / г - 39.6 гал / год

Екстер'єр

Хард топ Барна стійка на флайбриджі з двома стільцями

Тент в носовій частині палуби зі знімними карбоновими опорами в зоні для
засмагання

Регулятори яскравості освітлення для зовнішніх зон (кокпіт і флайбридж)

Електрична маркіза на кокпіті

Система підйому / спуску для тендера Підводне підсвічування Oceanled EXPLORER E6 по боках (по 2 з кожного боку,
всього 4 шт.)

Підводне підсвічування Oceanled EXPLORER E6, 2 світильники на транці по одному з
кожного боку

Берегове підключення води

Прожектори в кормовій частині флайбриджу (6 шт.)

Оздоблення тиком в носовій частині Оздоблення тиком флайбриджу

Оздоблення тиком внутрішньої сторони гаражної двері Додаткове крісло штурмана на посту управління на флайбриджі

Сонцезахисний тент в кормовій частині флайбриджу зі знімними карбоновими
опорами

2 кавових столика в носовій частині, що трансформуються в зону для засмагання
(вкажіть матеріал стільниці: темний тик, синтетичний мармур або зелений мармур) 

Декоративна шторка на гаражні двері Берегове підключення води в носовій частині

Заміна всіх зовнішніх тканинних покриттів - на сіре тканинне покриття «Batyline"

Інтер'єр
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Меблі для зберігання речей в салоні по лівому борту Меблі для зберігання речей в каюті власника, навпроти ліжка

Меблі для зберігання речей в салоні по правому борту Жалюзі венеціанські в салоні (автоматичні) замість стандартних римських жалюзі
(з ручним керуванням)

Дерев'яна підлога в салоні, в обідній зоні і зоні екіпажу Біде в санвузлі власника

Лампа над обіднім столом в салоні (тільки для версії Timeless) Сейф в каюті власника

Настільна лампа в салоні (Atollo, тільки для версії Timeless) Розсувні двері в каюті власника, що відокремлюють зону умивальника від каюти (з
ручним керуванням)

Дзеркала на нижній палубі Килимове покриття на нижній палубі Lille 97

Побутова техніка

Посудомийна машина Побутова техніка Miele (збільшення розмірів варильної поверхні, духовки і
витяжки)

Пральна і сушильна машини в зоні екіпажу Винний холодильник в салоні

Електронні прибори

4 відеокамери Raymarine (2 x AX-8 в машинному відділенні, 1x CAM220 IP, 1x
CAM210 IP на флайбриджі і на кокпіті)

Автоматична ідентифікаційна система Raymarine AIS 700

Пакет навігації Raymarine Gold

Відео - ТВ - Аудіо

Супутникова ТВ антена SAT TV6 Аудіо / Відео пакет
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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 Magellano 25 METRI: 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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