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П Р О Д А Ж  Я Х Т

Azimut S8  2020  24.63 m  3 736 450 €

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

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

24.63 м

5.55 м

1.75 м

GRP + Carbon Fibre

4 + 2

4 + 1

3 x VOLVO IPS 1350 (1000 к. с.)
735 кВт

4000 л

1100 л

34.00 узл

27.00 узл

275 мм
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Sport флайбридж

Пост керування на флайбриджі



Зона для засмагання на носовій частині палуби

Зона відпочинку на носовій частині палуби



Плавальна платформа

Лежаки для засмагання на кормовій частині
кокпіту



Обідня зона на кокпіті

Кокпіт



Салон

Салон



Салон

Обідня зона в салоні



Головний пост керування

Кухня



Каюта власника

Каюта власника



Каюта власника

Санвузол власника



VIP каюта

VIP санвузол



Гостьова каюта по лівому борту

Гостьова каюта по правому борту



Каюта екіпажу

Деталі екстер'єру



Карбонові деталі екстер'єру

Карбонові деталі екстер'єру



Флайбридж



Головна палуба



Нижня палуба
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Локація Італія Довжина габаритна 24.63 м

Ширина габаритна 5.55 м Осадка 1.75 м

Будівельний матеріал GRP + Carbon Fibre Пасажиромісткість 16

Berths 8 + 2 Кількість кают 4 + 2

Кількість санвузлів 4 + 1 Двигуни 3 x VOLVO IPS 1350 (1000 к. с.) 735 кВт

Запас палива 4000 л Запас води 1100 л

Бак чорних вод 415 л Бак сірих вод 450 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

34.00 узл Крейсерська швидкість 27.00 узл

Запас ходу 275 мм Водозміщення 55.70 т

Дизайнер інтер'єру Francesco Guida Зовнішній дизайн і концепція Alberto Mancini

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Додатковий генератор Kohler 28 кВт Стабілізатор качки Seakeeper NG16

Покращена система кондиціонування Стіл в кокпіті з карбоновою поверхнею

Фарбування антени і радарної арки в колір матовий чорний замість стандартного
білого

Сонцезахисний тент на кокпіті з двома знімними опорами

Подушки для засмагання в носовій частині палуби з відкидними спинками

Оздоблення тиком флайбриджа і носової частини палуби Барбекю на кокпіті

Меблі на кокпіті з холодильником і льодогенератором Підготовка під установку супутникової антени SAT TV6

Додаткове з'єднання радарної арки, машинного відділення і поста управління Додатковий пульт управління фарою-шукачем

Система підйому / спуску для гідроцикла і тендеру Маневрені вогні в носовій частині палубі

Маневрені вогні на кормовій частині флайбриджу Стіл в носовій частині палуби з карбоновою поверхнею 

Підводні вогні Oceanled на транці (2 шт.) Заміна всіх зовнішніх тканинних покриттів - на сіре тканинне покриття «Batyline"

Додаткове відкидне ліжко в каюті екіпажу Додаткове відкидне ліжко в гостьовій каюті по правому борту

Регулятори яскравості освітлення на нижній палубі Сейф в каюті власника

Бар на флайбриджі з раковиною, барбекю, холодильником і льодогенератором Пральна і сушильна машини в каюті екіпажу

Система автоматичної ідентифікації Garmin AIS 800 Навігаційний пакет Garmin Gold: Головний пост управління: 2 сенсорні дисплеї
Volvo Glass 8616xsv 16 '' з пультом управління, ручна радіостанція GHS 11i, антена
315i, картрідер, автопілот, трансдьюсер DST 800; Флайбридж: 2 сенсорні дисплеї
Volvo Glass 8616xsv 16 '' з пультом управління, ручна радіостанція GHS 11i, GPS 19x,
радар GMR Open Array

Система моніторингу Naviop пакет Silver Система ліфта для ТВ в салоні (ТВ не включений у вартість)

Окремі душові в кожному санвузлі Опріснювач води 180 л/г
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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 S8: 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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