
Azimut 43 Atlantis 
valmistusvuosi 2016 
valmistenumero IT-AZI3D051A616 
rekisteri P-36912 
 
kokonaispituus: 13,86 m (45,5 ft) 
rungon pituus: 13,16 m (43,2 ft) 
leveys: 4,25 m 
syväys: 0,90 m 
uppouma: 13,00 t 
kuivapaino: 10,70 t 
moottorit: 2 x 400 hp, 588kW, Volvo Penta D6-400 EVC DP; valmistenrot A471428 ja A472378 
käyttövoima: diesel 
kulutus 1500 RPM: 20lit/h; matkanopeus 9 kt; range 343NM 
kulutus 2900 RPM: 95-100lit/h; matkanopeus 27 kt; range 224NM 
kulutus 3560 RPM: 160lit/h; matkanopeus 35 kt; range 176NM 
maksiminopus: 35 solmua 
polttoainetankit: 900 l 
vesisäiliö: 350 l 
septitankki: 106 l 
henkilöluku: 12 
makuupaikkoja: 7 
valmistusmateriaali: VTR/GRP 
valmistaja: Azimut Yachts (Italia) 

Yksi omistaja uudesta asti; ei ollut koskaan charter -käytössä tai lainassa 
Kaikki huollot vuosittain merkkiliikkeessä (SUV) 
 

 
varusteet: 

- maasähkö 
- hydraulinen uimataso 
- lämminvesikäsisuihku uimatasolla 
- avautuva talli kumiveneelle ja varusteille 
- ohjaamon koko katto avautuu sähköisesti 
- kaksi sähköistä wc:tä suihkuhuoneilla 
- isot runkoikkunat 
- auringonottopatjat perässä ja keulassa 
- muunneltava oleskelutila ohjaajan vieressä 
- alakannella kaksi kabiinia, salonki, keittiö 
- salongissa parisängyksi muutettava sohvaryhmä 
- runsaasti säilytystilaa 

lisävarusteet: 
- generaattori 8,5 Kw 
- Joystick tehostevaihtoehdolla 
- VHF Raymarine  
- keulapotkuri 
- sähköinen ankkurilaskuri, ohjattavissa omalla langallisella kaukosäätimellä, ohjaamon kytkimellä tai langattomasti 

Dockmate -kaukosäätimellä 
- sähköinen langattomasti kauko-ohjattava valonheitin 
- takapressusarja 
- erilliset jääkaappi ja pakastin, astianpesukone, mikroaaltouuni 
- kabiinien Webasto -lämmitin 5,5 KW  
- ulkotilan Webasto -lämmitin 2,2 KW 



- Azimutin tehdasasennettu ilmastointi yläkannella sekä molemmissa kabiineissa 
- teakit cockpit, sivukannet ja uimataso 
- yläkannella sohvaryhmä, wet bar, jääkaappilaatikko ja sähkögrilli 
- Fusion stereot etukabinissa ja salongissa, yläkannella erillinen radio 
- sisätilojen lattioissa puuverhoilu ja matot 
- Azimutin tehdasasennettu lisävuode takakabinissa; ks. kuvat 

 
- Raymarine Platinum paketti (iso e165 15,4” plotteri), kosketusnäyttö, MOB -toiminto, AIS, loki, tutka; tutkanäytön 

saa karttanäytön ’päälle’, kaikuluotain, sääkartta, videokameranäyttö (’peruutuskamera’)  
- plotteri käytettävissä myös mobiililaitteilla Raymarinen appeilla 
- Navionics -reitit voi siirtää mobiililaiteelta langattomasti tai muistikortilla karttaplotteriin 
- autopilotti seuraa valittua reittiä tai valintasäätimellä annettua suuntaa 
- TV sekä salongissa että etukabiinissa, digiantenni, salongin TV:ssä nettiyhteys 
- Glomex WebBoat plus 4G eli oma Wi-Fi, sekä intranet että internet 
- Dockmate Twist langaton kauko-ohjain; moottorit (täysin symmetrinen 3-akselinen ohjain), tehotilavalinta, 

keulapotkuri, ankkurivintturi; langaton lataus 
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