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Azimut 66 - SK: 067
Price from (in USD):

Giá từ:

$2 600 787

€2 230 950
Chiều dài: 20.18

Không bao gồm phí vận chuyển và thuế ở Việt Nam

Cabin: 4+1

Năm: 2018

Tàu đang có sẵn ở nhà máy, sẵn sàng giao ngay

Đặc điểm kỹ thuật
Mẫu: Azimut 66
Tổng chiều dài: 20.18 m
Cabin: 4+1
Phòng vệ sinh: 3+1
Nhà đóng tàu: Azimut Yachts (Italy)

Năm: 2018
Số lượng khách: 18
Chỗ ngủ: 8+2
Địa điểm: Italy

Đặc điểm nổi bật
Một trong những mẫu du thuyền bán chạy nhất của dòng Flyrbridge, Azimut 66 là thế hệ tiếp theo của
Azimut 64, mẫu du thuyền đã có 2 chiếc xuất hiện trên sông Sài Gòn

Thư viện

Thiết bị theo tiêu chuẩn
Điều hoà 92 000 BTU
Máy phát điện Onan 19 Kw
Đồ nội thất bếp Miele
Hệ thống chữa cháy bằng nước biển
Đường điện chờ sẵn
Bộ đếm xích ở trạm lái chính
Cần điều khiển CGT/ REXROT
Tời neo ở cockpit
Đường nước bờ
Đèn tìm kiếm bổ sung ở trạm lái dưới
Đèn tìm kiếm
Bộ lọc đôi cho động cơ
Bộ lọc cho máy phát
Đường chờ máy lọc nước (nước biển thành nước ngọt)
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Đường lên hai bên mạn tàu
Cầu lên tàu thủy lực (dài 2.86m)
Mui cứng
Ốp gỗ trên ﬂybridge và lối đi hai bên
Bàn trên ﬂybridge nâng hạ
Máy làm đá ở cockpit
Máy làm đá trên ﬂy
Bàn ở cockpit
Hệ thống đèn với bộ chỉnh sáng
Ghế lái phụ ở trạm lái chính
Máy làm lạnh rượu ở salon (12 chai)
Hệ thống nâng hạ TV, không kèm TV
Ghế lái phụ trên ﬂy
Hai đèn định vị ở mũi thuyền
Hệ thống chờ cho TV SAT TV5 / TV6
Mái che Bmini chỉnh điện trên mũi thuyền
Hai đèn định vị trên đuôi ﬂybridge
Đèn định vị dưới nước (n.5)
Bộ cân bằng Seakeeper NG16
Gói Raymarine vàng
Máy giặt sấy combo
Máy rửa chén ở bếp

Chi tiết boong
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết / Pictures are for
reference only, please contact us for more details
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