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П Р О Д А Ж  Я Х Т

Azimut Grande S10  2021  28.72 m  8 101 800 €

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 ВИПЛАЧЕНО

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

28.72 м

6.34 м

2.03 м

GRP + Carbon Fibre

4 + 2

5+2

2 x MTU 16 V 2000 M96L 2600 к.с.

9500 л

1750 л

35.00 узл

28.00 узл

350 мм



Екстер'єр Azimut Grande S10
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Екстер'єр Azimut Grande S10
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Екстер'єр Azimut Grande S10

Лежаки для засмагання в кормовій частині
кокпіту



Пляжний клуб на кормовій частині

Носова частина палуби



Носова частина палуби

Пост керування на флайбриджі



Флайбридж

Обідня зона та вет бар на флайбриджі



Карбонові сходи на кокпіт

Карбонові сходи на кокпіт



Кокпіт

Кокпіт



Кокпіт

Обідня зона на кокпіті



Салон

Салон



Салон

Салон



Салон

Головний пост керування



Головний пост керування

Каюта власника



Каюта власника

Гостьова каюта по правому борту



Гостьова каюта по лівому борту

Санвузол



Флайбридж



Головна палуба



Нижня палуба
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Локація Італія Довжина габаритна 28.72 м

Ширина габаритна 6.34 м Осадка 2.03 м

Будівельний матеріал GRP + Carbon Fibre Пасажиромісткість 16

Berths 8+3/4 Кількість кают 4 + 2

Кількість санвузлів 5+2 Двигуни 2 x MTU 16 V 2000 M96L 2600 к.с.

Запас палива 9500 л Запас води 1750 л

Бак чорних вод 530 л Бак сірих вод 530 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

35.00 узл Крейсерська швидкість 28.00 узл

Запас ходу 350 мм Водозміщення 96.93 т

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

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



П Р О Д А Ж  Я Х Т

ГОЛОВНІ СИСТЕМИ

Стабілізатор качки Seakeeper 35 Кормовий підрулюючий пристрій 30 кВт

Опріснювач води 250 л / год

ЕКСТЕР'ЄР

Оздоблення тиком флайбриджа Автоматична (гідравлічна) система для бортових воріт

Сходи для купання для гаражних воріт (гідравлічна версія) Біміні тент на кокпіті (сумісно тільки з «автоматичною системою для бортових
воріт»)

Електрична фара-шукач Система підйому / спуску для тендера і гідроциклу в гаражі

Пакет освітлення Luxury для зовнішніх зон Берегове підключення води

Берегове підключення води на носовій частині палуби Сонцезахисний тент на носовій частині палуби зі знімними опорами

Сонцезахисний тент на флайбриджі зі знімними опорами Підводне підсвічування Oceanled 4 шт., по дві з кожного боку)

Підводне підсвічування Oceanled на транце (4 шт.)

ІНТЕР'ЄР

Біде в санвузлі власника Затемнене скло для стелі салону

Кухонний ліфт у камбузі Четверте відкидне ліжко в зоні екіпажу

Москітні сітки на ілюмінатори Сейф в каюті власника

Зсувні скляні двері в салоні

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
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Додатковий холодильник в зоні екіпажу Побутова техніка Miele (оновлення розмірів для духовки, витяжки та варочної
панелі)

Холодильник в кокпіті Пральна і сушильна машини в зоні екіпажу

Винний холодильник в салоні

ЕЛЕКТРОНІКА

Набір відеокамер Panasonic (4 шт.) Автоматична ідентифікаційна система Simrad AIS

Пакет навігації Simrad Platinum

ВІДЕО - ТВ - АУДІО

Підготовка під установку супутникової антени TV6 / TV8
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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 Grande S10: 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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