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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

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.
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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
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Зона відпочинку в кормовій частині флайбриджу
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Зона відпочинку в кормовій частині флайбриджу

Обідня зона на флайбриджі



Боковий прохід

Зона відпочинку в носовій частині палуби



Зона відпочинку в носовій частині палуби
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Пляжний клуб в кормовій частині судна

Кокпіт



Салон на головній палубі
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Салон на головній палубі

Обідня зона в салоні
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Каюта власника
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Каюта власника

Санвузол власника



VIP каюта по лівому борту
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VIP каюта по лівому борту

Друга VIP каюта по лівому борту



Гостьова каюта по правому борту
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Салон. Версия Timeless

Каюта владельца. Версия Timeless



Каюта владельца. Версия Timeless

Санузел владельца. Версия Timeless



VIP каюта по левому борту. Версия Timeless

Гостевая каюта по правому борту. Версия
Timeless



Active Trim Control

Carbon Tech



Double chine dual mode hull



Флайбридж



Головний пост керування (RPH)



Головна палуба



Головна палуба версія Timeless



Нижня палуба



Каюта екіпажу (опціонально)
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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 MAN 1550 к.с. замість стандартних Система очищення повітря

Додатковий пульт управління в кокпіті для управління підрулюючими пристроями
(доступно тільки при замовленні джойстика)

Подвійна котушка для кабелю берегового живлення

Джойстик для маневрування Marex (управління двигунами і підрулюючими
пристроями)

Система плавникових стабілізаторів бічної качки (у вартість входять два
генератора по 28 кВт, замість стандартних, включаючи автоматичне регулювання
інтерцепторів)

Кормовий підрулюючий пристрій

Опріснювач води 180 л/г - 39.6 г/г

Екстер'єр

Сонцезахисний тент в кормовій частині флайбриджа на знімних карбонових опорах "American" бар на флайбрідже з двома стільцями в тканинній оббивці Batyline
(матеріал стільниці синтетичний мармур)

Хард топ з автоматичним відкриванням жалюзі і сонячними батареями
(включаючи забарвлену радарну щоглу)

Сонцезахисний тент в носовій частині для зони відпочинку на знімних карбонових
опорах

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

Додаткове крісло рульового на посту управління на флайбриді

Чохли на меблі кокпіта

Чохол для меблів на флайбриджі по правому борту Регулятори яскравості освітлення для зовнішніх зон (кокпіт і флайбридж)

Електричний тент в кокпіті Система підйому / спуску тендера

2 х кавових столика в носовій частині, що трансформуються в лежаки для
засмагання з тканинним покриттям Batyline (матеріал стільниць: темний тик)

4 х підводних світильника Oceanled EXPLORER E6 (два на транці і по одному з
кожного боку)

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

Світлодіодні вогні в кормовій частині флайбриджа (6 шт.) Оздоблення тиком носової частини

Оздоблення тиком флайбриджа

Magellano 25 METRI  2022  25.22 m  6 004 250 €

МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ
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Оздоблення тиком зони гаража Заміна всіх зовнішніх тканинних покриттів на зовнішніх подушках - на тканинне
покриття "Batyline"

Інтер'єр

Меблі для зберігання в каюті власника перед ліжком Додаткова відкидне ліжко в гостьовій каюті по правому борту

Біде в санвузлі власника Диван трансформований в крісло другого рульового на головному посту
управління (автоматичне керування)

Лампа над обіднім столом в салоні (тільки для версії Timeless) Версія White Cannettato для салону і майстер-каюти (біла обробка)

Сейф в каюті власника Розсувні ліжка в гостьовій каюті по лівому борту

Розсувні двері в каюті власника, що відокремлюють зону умивальника від каюти (з
ручним керуванням)

Меблі для зберігання в салоні по лівому борту

Меблі для зберігання в салоні по правому борту

Тримісний диван в салоні по правому борту замість двох крісел Дерев'яна підлога в салоні, обідній зоні і в зоні екіпажу (white moon oak)

Побутова техніка

Посудомийна машина Льодогенератор вбудований в меблі на флайбриджі

Побутова техніка Miele замість стд (збільшення розмірів варочної панелі, духовки і
витяжки)

Пральна і сушильна машини в зоні екіпажу (замість стд пральної машинки з
функцією сушки)

Винний холодильник в салоні

Електроніка

4 відеокамери Raymarine (2x AX-8 в машинному відсіку, 1x CAM220 IP, 1x CAM210 IP
на флайбриджі і на кокпіті)
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Автоматична ідентифікаційна система Raymarine AIS 700 Пакет навігації Raymarine Gold: Флайбридж: 2 х картплоттера Axiom 16 XL з
картрідером, пульт управління RMK-10, GPS антена RS 150, автопілот p70Rs, друга
радіостанція морського діапазону Ray 90, антена радара Raymarine Magnum 4 кВт
48 "; Головний пост управління: 3 x картплоттера Axiom 16 XL c кардридером, пульт
управління RMK-10, радіостанція морського діапазону Ray 90 VHF,; Інша: контролер
Seastar, датчик автопілота EV-2, HS-5 свитч, датчик SMART DST800 в корпусі
(глибина / швидкість / температура), 10 x CCM-116, MCU-150, ICU-150, модуль
перетворювач напруги Raymarine VCM100; Зона екіпажу: діпслей Axiom 9;

Відео - ТВ - Аудіо

Аудіо / відео пакет: Флайбридж: 4 x 6.5 "динаміка Marine - Fusion, 10" сабвуфер
Marine - Fusion, пульт дистанційного керування - MS-RA770 - Fusion; кокпіт: 4 x 6.5
"динаміка Marine - Fusion, пульт дистанційного керування - SRX400 - Fusion; носова
частина: 4 x 6.5" динаміка Marine - Fusion, пульт дистанційного керування - SRX400 -
Fusion; Салон: телевізор LG 55 "SMART TV 4K, плеєр bluray 3D Samsung, домашній
кінотеатр Bose Lifestyle 600; кухня: телевізор LG 24" SMART TV, звукова панель Bose
Solo 5 TV; пост управління: пульт дистанційного керування - SRX400 - Fusion, 2 x 6
"динаміка Marine MS-CL602 - Fusion; каюта власника: телевізор LG 55" SMART TV 4K,
Bose Lifestyle 600; VIP-каюта по лівому борту: телевізор LG 43 "SMART TV, звукова
панель Bose Solo 5 TV; гостьова каюта по лівому борту: телевізор LG 32 "SMART TV,
звукова панель Bose Solo 5 TV; гостьова каюта по правому борту: телевізор LG 24"
SMART TV, Bose Solo 5 TV Soundbar; "

Підготовка під установку для супутникової антени SAT TV5 / TV6
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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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