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CMB47 РІК ДОВЖИНА

На сегодня самая крупная модель турецкой верфи CMB. 47-
метровая GRP яхта является близнецом (sistership) ранее
построенной "LIQUID SKY". Внешний дизайн и концепция судна
выполнены всемирно известной студией Espen Oeino (Монако),
интерьеры - турецкой компанией Artebel Design. Обладает запасом
хода около 3000 мм при объеме топливных баков 51000 л и двух
силовых установках CAT Acert 32 мощностью 1450 л.с. каждая. Яхта,
безусловно, интересна своей ценой и готовностью проекта к сезону
2021. Валовая вместимость до 500GT.

Май 2020 - на данном этапе верфь открыта к диалогу по
обсуждению дизайна интерьеров судна без смещения сроков сдачи
судна.

Локація

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Запас ходу

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

Туреччина

46.50 м

8.90 м

2.47 м

GRP

5 + 5

2 x CAT Acert 32 1450 к. с.

51000 л

10800 л

15.00 узл

10.00 узл

3000 мм
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Екстер'єр



Екстер'єр

Екстер'єр
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Верхня палуба



Верхня палуба

Верхня палуба



Салон на верхній палубі

Салон на верхній палубі



Головний пост керування на верхній палубі

Спорт зал



Каюта капітана

Головна палуба
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Каюта власника

Каюта власника



Санвузол власника

Гостьова каюта 1



Гостьова каюта 1

Гостьова каюта 2



Гостьова каюта 2

Гостьова каюта 3



Гостьова каюта 4

Гостьовий санвузол



Гостьовий санвузол
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Гараж

Моторний відсік
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CMB47 РІК ДОВЖИНА

Локація Туреччина Довжина габаритна 46.50 м

Ширина габаритна 8.90 м Осадка 2.47 м

Будівельний матеріал GRP Пасажиромісткість 10

Berths 10 + 9 Кількість кают 5 + 5

Двигуни 2 x CAT Acert 32 1450 к. с. Запас палива 51000 л

Запас води 10800 л Бак сірих вод 8000 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

15.00 узл Крейсерська швидкість 10.00 узл

Запас ходу 3000 мм Водозміщення 300.00 т

Дизайнер інтер'єру Artebel Design Зовнішній дизайн і концепція Espen Oeino

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 CMB47: 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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