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Локація

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Крейсерська швидкість

Наработка

Туреччина

26.00 м

6.00 м

1.00 м

GRP

4 + 1 crew

4 + 1

MTU 12V2000 M93 (2 x 1800 к. с.)

25.00 узл

2050 м/ч



Экстерьер Princess 85 2010

Пост управления



Пост управления

Салон



Салон

Салон



Обеденная зона

Кухня



Кухня

Мастер каюта
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Санузел мастер каюты



Санузел мастер каюты

Санузел мастер каюты



Санузел мастер каюты

Лестница на нижнюю палубу
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Санузел VIP каюты



Санузел VIP каюты

Гостевая каюта
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Гостевая каюта



Санузел гостевой каюты
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Локація Туреччина Довжина габаритна 26.00 м

Ширина габаритна 6.00 м Осадка 1.00 м

Будівельний матеріал GRP Berths 8 + 2 Crew

Кількість кают 4 + 1 crew Кількість санвузлів 4 + 1

Двигуни MTU 12V2000 M93 (2 x 1800 к. с.) Крейсерська швидкість 25.00 узл

Наработка 2050 м/ч Зовнішній дизайн і концепція Bernard Olesinski

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



П Р О Д А Ж  Я Х Т

Система стабілізації хитавиці плавникового типу Два генератора Onan по 27 кВт

Гідравлічна плавальна платформа Подвійна система кондиціонування по всьому судну реверсивного циклу з
функцією обігріву

Ветбар на кокпіті Третій пост управління на кокпіті

Опріснювач води (160 літрів \ год) Аудіо система BOSE

TV 19 "з DVD в салоні, майстер каюті, в носовій каюті, гостьових каютах, в каюті
екіпажу

Система відеоспостереження на радарній арці, кокпіті, в машинному відділенні з
виведенням сигналу на головний пост управління, майстер-каюту і каюту екіпажу

Додаткові монітори (3D-MFD12) 12,1 "на постах управління і в каюті екіпажу Лічильник якірного ланцюга з індикацією на верхньому і нижньому постах
управління

Транспондер AIS класу "В" Furuno FA-50 Furuno Ultrasonic wind system RD30, Furuno Navtex в нижньоиу пості управління

Біміні-топ на флайбриджі з темно-синього акрилу Додаткова обробка і докомплектації кают матеріалами зі шкіри, дзеркалами,
замками, протимоскітними сітками

Робочі поверхні і підлога в ванних кімнатах з мармуру Ванна кімната каюти власника з ванною і душем

Підсвічування всього корпусу яхти, 4 точки світла під плавальною платформою Електричні розетки європейського стандарту (220В-240В)
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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 Princess 85: 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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