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Яхта в наявності, в повній комплектації, повністю готова до сезону
2021, на гарантії (!)
Напрацювання двигунів мінімальне - яхта тільки здійснила перехід
Фано, Італія - Спліт, Хорватія. Не експлуатувалася і
використовувалася як демонстраційна. Реєстрація - Cook Islands.
Новий тендер Williams в гаражі.

Серед встановлених опцій варто відзначити: плавникові
стабілізатори Humphree і двигуни MAN підвищеної потужності 1550
к.с, система циркуляції і очищення повітря, опріснювач, фарбування
корпусу Urals Grey, повна обробка тиком зовнішніх зон, підводні
світильники Oceanled, повний набір кухонної техніки від кращих
виробників, розширений пакет навігації Raymarine Gold, а також
безліч інтер'єрних опцій і рішень.
Яхта пройшла найсуворіше приймання на заводі виробнику і
позбавлена тим самим від "дитячих хвороб".

Доступна для показу в будь-який час за попереднім погодженням.

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)

Хорватія

25.22 м

6.30 м

1.90 м

GRP + Carbon Fibre

4 + 2

5 + 1

2 x 1550 к.с. MAN V12

8100 л

1500 л

24.00 узл

18.00 узл

410 мм

240 м/ч
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Пляжний клуб в кормовій частині



Флайбридж

Флайбридж



Зона відпочинку в кормовій частині флайбриджу

Зона відпочинку в кормовій частині флайбриджу



Пост керування на флайбриджі

Пост керування на флайбриджі



Обідня зона на флайбриджі

Бар на флайбриджі



Обідня зона на флайбриджі

Зона відпочинку в кормовій частині флайбриджу



Сходи на кокпіт

Кокпіт



Обідня зона на кокпіті

Кокпіт



Боковий прохід

Боковий прохід



Зона відпочинку в носовій частині

Лежаки для засмагання в носовій частині



Салон

Салон



Обідня зона в салоні

Обідня зона в салоні



Кухня

Доступ до зони екіпажу



Доступ до зони екіпажу

Каюта екіпажу



Сходи до головного посту керування

Головний пост керування (RPH)



Приборна панель на головному посту керування

Сходи на нижню палубу



Каюта власника

Санвузол власника



Передня VIP каюта по лівому борту

VIP санвузол



Друга VIP каюта по лівому борту

Другий VIP санвузол



Гостьова каюта по правому борту

Гостьовий санвузол
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Флайбридж



Головний пост керування (RPH)



Головна палуба



Головна палуба версія Timeless



Нижня палуба



Каюта екіпажу (опціонально)
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Локація Хорватія Валовая вместимость (GT) 130 т

Довжина габаритна 25.22 м Ширина габаритна 6.30 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 1550 к.с. MAN V12 Запас палива 8100 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 410 мм

Наработка 240 м/ч Водозміщення 87.50 т

Суха вага 70.50 т Дизайнер інтер'єру Vincenzo De Cotiis

Зовнішній дизайн і концепція Ken Freivokh

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Головні системи

Двигуни MAN 1550 к.с. (замість стд 1400 к.с.) Інтерцептори Humphree + плавникові стабілізатори

2 х Генератора Kohler 28 кВт Кормовий підрулюючий пристрій

Система циркуляції (очищення) повітря Опріснювач води

Додатковий пост управління в кокпіті (включаючи управління головними
двигунами і підрулюючими пристроями)

Подвійна котушка для кабелю берегового живлення

Екстер'єр

Хард топ Фарбування корпусу та двері гаража в колір Urals Grey

Фарбування декоративної смужки для пофарбованого корпусу Трап Opacmare з бічними вигнутими поручнями

Оздоблення тиком флайбриджа Оздоблення тиком зони гаража

Оздоблення тиком носової частини Система підйому/спуску для тенлера

Тент на кокпіті Стіл в кокпіт з тика (з електричною системою Hi-Lo замість стандартного
фіксованого столу)

Стілець в кокпіт (4 шт.) Сонцезахисний тент в носовій частині для зони відпочинку на знімних карбонових
опорах

2 х кавових столика в носовій частині, що трансформуються в лежаки для
засмагання

Два якоря з нержавіючої сталі

Сонцезахисний тент в кормовій частині флайбриджа на знімних карбонових опорах

Додаткове крісло штурмана на посту управління на флайбриджі Барна стійка з двома барними стільцями на флайбриджі

Заміна всіх зовнішніх тканинних покриттів для меблів в кормовій частині
флайбриджу - на тканинне покриття «Batyline»

4 х підводних світильника Oceanled EXPLORER E6 з боків (по 2 з кожного боку)

4 х підводних світильника Oceanled EXPLORER E6 (два на транці і по одному з
кожного боку)
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Регулятори яскравості освітлення для зовнішніх зон Світлодіодні вогні в кормовій частині флайбриджа (6 шт.)

Берегове підключення води в кормовій частині Берегове підключення води в носовій частині

Декоративна шторка на гаражні двері

Інтер'єр

Дерев'яна підлога в салоні, обідній зоні і в зоні екіпажу Розсувні двері в каюті власника, що відокремлюють зону умивальника від каюти (з
ручним керуванням)

Римські штори в салоні (автоматичні) замість стандартних римських штор (ручних) Регулятори яскравості освітлення в салоні

Настільна лампа в салоні (Atollo, тільки для версії Timeless) Лампа над обіднім столом в салоні (тільки для версії Timeless)

Меблі для зберігання в салоні по лівому борту Москітні сітки на ілюмінатори

Біде в санвузлі власника 4 x набору рушників

Сейф в каюті власника

Побутова техніка

Побутова техніка Miele замість стд (збільшення розмірів варильної поверхні,
духовки і витяжки)

Пральна і сушильна машини в зоні екіпажу

Посудомийна машина

Льодогенератор 2 x холодильника

Винний холодильник

Електроніка

Пакет навігації Raymarine Gold
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Автоматична ідентифікаційна система Raymarine AIS 700 4 відеокамери Raymarine (2x IP220 на флайбриджі, 1x IP200 в кокпіті і 1x
термокамера в машинному відсіку)

Відео - ТВ - Аудіо

Аудіо / відео пакет Супутникова антена SAT TV 6 EU
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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.

Кирилл Куатов
CEO | Старший брокер
+393335764444

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