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Яхта в максимальній комплектації, один сезон на воді в Адріатиці
(!)Прекрасна можливість купити практично нову яхту, тільки
пройшовшу обкатку двигунів і систем.
Невелике напрацювання двигунів, стабілізатор качки Seakeeper
NG16, навігація Raymarine Gold, тикове покриття у всіх зонах,
супутникове ТБ і повний Аудіо / Відео пакет, зовнішні меблі в обивці
тканиною Batyline, солцезахисні тенти на носовій частині палуби і на
флайбриджі на карбонових опорах і багато іншого. За минулий
сезон яхта прекрасно себе показала в багатоденних переходах по
островам та в Чорногорію, але залишаючись в Адріатиці. Щодо
технічної частини - немає ніяких зауважень, сезон пройшов без
будь-яких інцидентів. З естетичної точки зору яхта також в
ідеальному стані. Один професійний екіпаж з двох чоловік протягом
сезону. Яхта сімейна, без чартеру.

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

20.15 м

5.00 м

1.67 м

GRP

3/4 + 1

3 + 1

2 x 800 к.с. (588 кВт) Volvo D13

4500 л

1000 л

23.00 узл

19.00 узл

320 мм

272 м/ч
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Носова частина палуби

Флайбридж



Пост керування на флайбриджі

Флайбридж



Вет-бар на флайбриджі

Флайбридж



Кокпіт

Салон



Салон

Головний пост керування



Кухня

Сходи на нижню палубу



Каюта власника

Каюта власника



Каюта власника

Каюта власника



Санвузол власника

Санвузол власника



VIP каюта

VIP санвузол



Гостьова каюта

Гостьова каюта



Флайбридж



Головна палуба



Головна палуба (версія Navetta)



Нижня палуба
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Локація Хорватія Довжина габаритна 20.15 м

Ширина габаритна 5.00 м Осадка 1.67 м

Будівельний матеріал GRP Пасажиромісткість 14

Berths 6/8 + 2 Кількість кают 3/4 + 1

Кількість санвузлів 3 + 1 Двигуни 2 x 800 к.с. (588 кВт) Volvo D13

Запас палива 4500 л Запас води 1000 л

Бак чорних вод 500 л Бак сірих вод 300 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

23.00 узл Крейсерська швидкість 19.00 узл

Запас ходу 320 мм Наработка 272 м/ч

Водозміщення 45.80 т Суха вага 37.50 т

Дизайнер інтер'єру Azimut Yachts Зовнішній дизайн і концепція Cor D. Rover Yacht Design

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Пакет "Advance"

Оздоблення тиком бічних проходів Електричні швартові лебідки в кокпіті

Система кондиціонування 92000 БТЕ Подвійні фільтри Racor для двигунів

Вивід системи обмивання прісною водою на флайбридж і носову частину палуби Берегове підключення води

Бокові дверцята в кокпіті Лічильник якірного ланцюга на головному посту управління

Автоматична система пожежогасіння Носовий підрулюючий пристрій з джойстиком Xenta

Кухонне обладнання Miele Фільтр Racor для генератора

Додаткове з'єднання між машинним відділенням, постом управління і радарною
аркою

Підготовка під установку опріснювача води

Декор

Генератор Onan 19 кВт Електрична фара-шукач

Додатковий пульт управління фарою-шукачем на головному посту

Додаткові опції

Четверта каюта з двома ліжками Два підводних світильника

Стіл в кокпіт Стіл в носовій частині палуби з системою hi-lo (ручне управління)

Стабілізатор бічної качки Seakeeper NG16 Холодильник в кухні з нержавіючої сталі 300 л.

Опріснювач води 130 л / год Посудомийна машина

Система ліфта Hi-lo для ТВ в салоні (ТВ не входить у вартість опції) Біде в санвузлі власника

Дерев'яна підлога в салоні, кухні та на посту управління Пральна машинка з функцією сушки

Хард-топ на флайбриджі з центральною електричною зсувною частиною Вет-бар на кокпіті з холодильником

Оздоблення тиком флайбриджа
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Диван по правому борту в салоні з підготовкою під установку системи ліфта hi-lo
для ТВ

Диван / ліжко в салоні

Винний холодильник в салоні

Біміні тент в носовій частині палуби зі знімними опорами Льодогенератор на флайбриджі

Кормовий підрулюючий пристрій пропорційний Телескопічний трап

Пакет навігації Raymarine Gold: флайбридж: два картплоттера Axiom Pro 12, GPS
антена RS 150, автопілот p70Rs, друга радіостанція морського діапазону Ray90,
антена радара Raymarine типу Open Array Magnum 4 кВт 48 "; Головний пост
управління: два картплоттера Axiom Pro 12, автопілот p70Rs , радіостанція
морського діапазону Ray90, датчик SMART DST800 в корпусі (глибина / швидкість /
температура), модуль перетворювач напруги Raymarine VCM100, датчик автопілота
EV-1, HS-5 свитч)

Біміні тент в кормовій частині флайбриджа зі знімними опорами

Стілець в кокпіт (2 шт.)

Два дивана в кормовій частині флайбриджа

Фарбування корпусу

Москітні сітки на ілюмінатори Сейф в каюті власника

Набір постільної білизни в каюти Набір рушників з логотипом Azimut на одну людину (8 шт.)

Будівельний сертифікат Експортні документи

Комплект постільної білизни для четвертої каюти (два ліжка) 2 х розетки типу Shuko біля диванної зони в салоні по лівому борту і 2 х розетки
типу Shuko біля робочої поверхні на кухні

Фарбування кормової центральної секції в Zante Grey Установка для тендера

Зовнішні подушки в оббивці заводською тканиною Batyline A000124757 Кастомні дивани в кормовій частині флайбриджа в оббивці заводською тканиною
Batyline A000124757

Аудіо / Відео пакет Тендер не продается разом з яхтою!
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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 66: 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

	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ
	Пакет "Advance"
	Додаткові опції


