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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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РІК ДОВЖИНА VAT НЕ СПЛАЧЕНО

Культовий дизайн у сучасному виконанні. Коріння екстер'єру нової
Motopan lo 37M сягає у 60-ті роки, коли верф Benetti вперше
спустила на воду яхти з однойменною назвою, що стали справжнім
символом світського життя, розкоші королівських сімей та видатних
особистостей світу бізнесу та розваг того часу. У той же час
незважаючи на відсилання в екстер'єрі до ретро, новий 37-метровий
корпус Motopan lo – сучасна яхта з великою кількістю передових
технологічних рішень, зокрема, інноваційним водоізоляційним
корпусом від P.L.A.N.A.

Великий внутрішній об'єм, інтер'єри з посиланням на retro та
колосальне скління. Внутрішні балки дарують відчуття солідності та
захисту. Елегантний та мінімалістичний інтер'єр гармонійно
співіснують з навколишніми краєвидами. Приміщення відрізняються
високими стелями та великими скляними поверхнями. Салони та
каюти вільні від зайвих перегородок та деталей, майстерне
використання дзеркал створює враження відкритого простору,
акцентуючи увагу на морських видах, а панорамні вікна
наповнюють природним світлом кожен куточок яхти.

Одна з найбільших у сегменті купальних платформ з культовим
розкладним біміні на всю ширину в стилі «Hamptons». Перебуваючи
на т... More info

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)

Iталiя

36.80 м

7.80 м

1.96 м

GRP

5 + 4

7 + 4

2 X MAN V12 1029 кВт (1400 к.с.)
/ 2 X MAN V12 1213 кВт (1650
к.с.)

35000 л

4000 л

18.00 узл

16.00 узл

3800 мм

https://azimutyachts.ua/sale/benetti-motopanfilo-37m-2021.html


Екстер'єр Benetti Motopan lo 37M

Екстер'єр Benetti Motopan lo 37M



Екстер'єр Benetti Motopan lo 37M

Екстер'єр Benetti Motopan lo 37M



Пляжний клуб в кормовій частині

Приватна лаундж зона над сандеком



Сандек

Лежаки для засмагання та джакузі в носовій
частині верхньої палуби



Зона відпочинку в кормовій частині верхньої
палуби

Обідня зона на верхній палубі



Салон на верхній палубі

Головний пост керування



Кокпіт на головній палубі

Кокпіт на головній палубі



Салон на головній палубі

Салон на головній палубі



Каюта власника на головній палубі

Каюта власника на головній палубі



Каюта власника на головній палубі

Гостьова VIP каюта на нижній палубі



Профіль



Сандек



Верхня палуба



Головна палуба



Нижня палуба
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Локація Iталiя Валовая вместимость (GT) 297 т

Довжина габаритна 36.80 м Ширина габаритна 7.80 м

Осадка 1.96 м Будівельний матеріал GRP

Пасажиромісткість 17 Berths 10 + 7

Кількість кают 5 + 4 Кількість санвузлів 7 + 4

Двигуни 2 X MAN V12 1029 кВт (1400 к.с.) / 2 X MAN V12 1213 кВт (1650 к.с.)Запас палива 35000 л

Запас води 4000 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

18.00 узл

Крейсерська швидкість 16.00 узл Запас ходу 3800 мм

Водозміщення 230.00 т Дизайнер інтер'єру Lazzarini & Pickering Architects

Зовнішній дизайн і концепція Francesco Struglia & Benetti

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



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 Motopan lo 37M: 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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