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Kính gửi quý khách hàng!

Theo thần thoại Hy lạp, Jason – con trai của Aeson, một vị anh hùng trong thần thoại- chính là người đầu tiên trên thế giới vượt biển bằng 
chiếc thuyền Argo được đặt tên theo người chế tạo ra nó là Argus vào khoảng năm 1300 TCN. Vào khoảng năm 980, Leif Ericson được 
ghi nhận là người Châu Âu đầu tiên dùng thuyền vượt biển đi từ Iceland sang Bắc Mỹ, trước cả Christopher Columbus.

Dựa vào những truyền thuyết và dữ liệu lịch sử, có thể nói người Việt không hề đi sau trong ngành “công nghiệp” biển. Những phát 
minh sau này vẫn còn được lưu giữ đến ngày nay đã mang lại sự ngạc nhiên, sửng sốt, khao khát khám phá và nghiên cứu của không 
ít học giả Châu Âu; thuyền buồm cánh dơi của ngư dân Quảng Yên (Quảng Ninh); bè tre Sầm Sơn - một phương tiện mà gần đây 
đã từng vượt 5.500 dặm qua Thái Bình Dương cùng nhà khảo cổ, nhà thám hiểm người Anh Tim Severin; hay những chiến thuyền 
mang theo những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần… 

Người Hà Lan từ thế kỷ 14 đã phát minh ra những mẫu thuyền nhỏ, vận tốc nhanh để đuổi theo những kẻ buôn lậu, cướp biển. Sau đó, 
các chủ tàu và thương gia giầu có đã bắt đầu sử dụng những mẫu “Jaghts” này để ăn mừng những chiếc tàu buôn của họ trở về. Từ 

đây, những mẫu Jaghts trở thành xu hướng thời thượng của giới thượng lưu khi sử dụng vào mục đích giải trí. Và DU THUYỀN - một sản 
phẩm sáng tạo và nâng cấp của các phương tiện thủy thô sơ trong lịch sử bằng sự kết tinh của những đôi bàn tay tài hoa, của khoa học, 

công nghệ ra đời từ đó.

Chơi du thuyền trở thành một phần của những “môn thể thao quý tộc”. Cho đến những năm 1800, nó đã trở thành xu hướng và không chỉ 
giới hạn trong giới quý tộc nữa. Những người giầu có đã bắt đầu tham gia vào thú chơi này và dần hình thành các CLB du thuyền. CLB du 

thuyền đầu tiên trên thế giới Cork Water Club được thành lập tại Iceland vào năm 1720, nối tiếp theo đó là 2 CLB du thuyền tại Anh vào năm 
1773 là CLB Lough Ree và CLB du thuyền Starcross…

Qua nhiều năm gắn bó với lĩnh vực hàng hải, ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam, hơn ai hết, tôi hiểu tầm quan trọng của biển và tình yêu 
dành cho biển. Những ngày tháng bước chân đến “Lục địa già”, đi dọc bờ biển miền Nam nước Pháp, miền Nam nước Ý… với sự hiện diện của rất 

nhiều bến du thuyền hiện đại với sức chứa từ hàng trăm đến hàng ngàn chiếc trắng tinh khôi, càng thôi thúc tôi về việc phải đưa du thuyền về với 
Việt Nam. 

Tôi đã được tiếp cận và nghe kể về huyền thoại RIVA – thương hiệu du thuyền đẳng cấp và lâu đời nhất thế giới (từ 1842) bên hồ Iseo, vùng Sarnico 
nước Ý – mà gần đây đã cho ra mắt sản phẩm “siêu” du thuyền mang tên Argo lấy cảm hứng từ sự bất tận của biển cả. Rồi đến FERRETTI YACHTS, 

thương hiệu du thuyền tiền thân của tập đoàn Ferretti danh tiếng mà đến năm 2019 đã chiếm lĩnh vị trí số 1 trong ngành du thuyền thế giới; PERSHING 
– thương hiệu của những mẫu du thuyền độc nhất mang tốc độ của “tên lửa hành trình” trên mặt biển… 

Với niềm đam mê biển cả và khát khao mãnh liệt góp phần phát triển nên ngành du thuyền tại dải đất hình chữ S, góp phần đưa Việt Nam vào bản đồ du 
thuyền thế giới; đó cũng là mong muốn nâng tầm giá trị cuộc sống của những doanh nhân thành đạt, thương hiệu LuxYacht của chúng tôi đã ra đời với hợp 

đồng độc quyền phân phối toàn bộ 33 mẫu du thuyền của 03 thương hiệu du thuyền Ferretti Yachts, Pershing, Riva; cùng quyền phân phối 05 thương hiệu 
khác của Ferretti là Wally, Itama, Mochi Craft, CRN, Custom Line tại Việt Nam.

Đến với Luxyacht, những chủ nhân người Việt sẽ được chiêm ngưỡng, tận hưởng, sở hữu những sản phẩm tuyệt mỹ và gu thẩm mỹ đẳng cấp, tinh tế phong cách 
Ý. Đó cũng sẽ là những trải nghiệm độc nhất để tận hưởng biển cả theo một cách rất riêng, mà chủ nhân cùng gia đình mình sẽ có trên du thuyền mà mình làm 

chủ. 

Xin trân trọng giới thiệu với quý vị cuốn Catalog này với những giá trị tinh hoa nghệ thuật hàng thế kỷ của những nghệ nhân nước Ý kết hợp cùng sức sáng tạo 
tuyệt vời và công nghệ tương lai gửi gắm trong từng đường nét của mỗi mẫu thuyền. 

          
             Rất mong sự đồng hành của quý vị trong những bước đi phát triển của LuxYacht! 

                                                                                                       Xin trân trọng cảm ơn! 
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KINH NGHIỆM
LUÔN KHÁM PHÁ NHỮNG GIỚI HẠN MỚI KỂ TỪ 1968

Mỗi mẫu du thuyền Ferretti Yachts được tạo ra đều được ví von như một cuộc 
thám hiểm tới những vùng lãnh thổ chưa từng được khám phá để tạo ra 
những màu sắc độc đáo pha trộn giữa hiệu suất cao, phong cách đương đại, 
nội thất tinh tế với khả năng đi biển tuyệt vời. 

Mỗi mẫu thuyền được ra mắt đều là thành quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa 
các kỹ sư, chuyên viên, kiến trúc sư, nhà thiết kế. Với Ferretti Yachts, Ủy Ban 
Chiến Lược Sản Phẩm của tập đoàn Ferretti, Phòng Kỹ thuật và Studio Thiết 
Kế cộng tác để cùng làm nên những siêu phẩm này. 

Phát triển không ngừng dựa trên những hệ thống, quy chuẩn hiện đại ban 
đầu, Ferretti Yachts không ngừng vươn tới những dấu mốc trong tương lai 
với đội thuyền hiện đại từ 45 feet đến 96 feet và có thể đáp ứng nhu cầu của 
tất cả các chủ sở hữu. 

J U S T  L I K E  H O M E



ĐỔI MỚI – NỬA THẾ KỈ KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI 

Nét đổi mới sáng tạo, chất lượng đỉnh cao cùng những bí quyết công nghệ 
độc đáo: Ferretti Yachts là một hình mẫu điển hình cho những tinh túy của 
ngành hàng hải Ý với những nét đặc trưng nổi bật. 

Ferretti đã tiên phong tạo ra những tính năng xuất sắc, mang lại sự cách 
mạng hóa cho ngành du thuyền thế giới và thiết lập ra những tiêu chuẩn 
mới. Khởi đầu từ cửa sổ lật giữa sảnh lớn và khoang lái, hệ thống xả chìm, 
F-tdr (Ferretti Trim and Drag Reduction – Hệ thống chúi và giảm lực cản của 
Ferretti); tiếp đến là XFT (Cross Fibre Technology – Công nghệ sợi chéo), công 
nghệ ép lớp, hệ thống ổn định, hệ thống lái thủy lực. Hiện nay, với tôn chỉ 
“không ngừng phát triển và cập nhật những đổi mới”, Ferretti Yachts đã đạt 
được thành tựu phát triển hệ thống giám sát và điều hướng tích hợp, hướng 
dẫn tương tác kĩ thuật số và một số giải pháp được cấp bằng sáng chế như 
cửa chìm, hệ thống trần đa chức năng kết hợp giữa thiết kế đèn LED, hệ 
thống khuếch tán âm thanh và điều hòa không khí.

Hiện nay, Ferretti Yachts tạo ra những đổi mới nhằm cải thiện giao diện và 
khả năng hữu dụng của các mẫu thuyền đồng thời tăng cường không gian, 
tối đa hóa thiết kế và cập nhập những công nghệ hiện đại nhất.                 

TIỆN NGHI – LUÔN LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU

Đại dương sẽ lấp đầy cả tầm nhìn và tâm hồn của bạn khi bạn ở trên những 
mẫu du thuyền của Ferretti Yachts – nơi mà những mẫu du thuyền đều được 
“đo ni đóng giày” để tạo ra những trải nghiệm độc nhất. Những mẫu thuyền 
nổi bật đều được khắc họa bởi các khía cạnh tinh tế như mang lại khả năng 
tiện dụng tối đa, tận dụng các giải pháp thiết kế và sự hòa trộn giữa những 
gam màu. Những đường nét mạnh mẽ kết hợp cùng nguyên liệu tinh xảo sẽ 
mang đến những trải nghiệm du ngoạn vô cùng độc đáo và tầm nhìn toàn 
cảnh từ các khung cửa sổ lớn khai phá hết nét quyến rũ của đại dương sâu 
thẳm. 

Mỗi mẫu thuyền lại mang đến cho chủ nhân một hành trình tới những kỳ 
quan của thiên nhiên với tâm trí yên bình, sự an tâm hoàn toàn bởi lẽ mọi du 
thuyền của Ferretti Yachts thiết kế thỏa  mãn “Category A – Ocean” – và được 
cấp chứng nhận CE-A đủ tiêu chuẩn vượt đại dương theo nghị định 
2013/53/EU. 

Công nghệ tiên tiến và các giải pháp thiết kế hiệu quả đảm bảo rằng tiếng 
ồn động cơ dưới mức kiểm soát theo tiêu chuẩn ISO 14509 và đảm bảo khả 
năng tối ưu hóa sử dụng của mỗi mẫu thuyền. 
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THE FERRETTI YACHTS 500 PROJECT

Một vẻ đẹp tuyệt vời, một sự thoải mái đáng kinh ngạc, không gian được cá 
nhân hóa với hai phong cách thiết kế nội thất, Ferretti Yachts 500 mở ra 
một kỷ nguyên mới cho thương hiệu nổi danh này. Mẫu du thuyền này là sự 
kết hợp hoàn hảo giữa chuyến phiêu lưu trên biển với kích thước và giải 
pháp công nghệ mà bạn mong đợi ở những mẫu du thuyền lớn hơn. Tất cả 
những chi tiết đó tạo nên một hiệu ứng tổng thể khiến chủ nhân cảm nhận 
được rõ nét sự tuyệt vời của Ferretti Yachts 500. Khám phá những niềm vui, 
tận hưởng sự thư giãn dù là một mình hay cùng những người đồng hành, 
chuyến du ngoạn trên Ferretti Yachts 500 luôn là trải nghiệm độc nhất.
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Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Chiều rộng tối đa

Trọng lượng không tải

Trọng lượng toàn tải

Nhiên l iệu

Nước ngọt

Số người trên thuyền

Động cơ

Tốc độ hành trình

Phạm vi hành trình

Cấp thiết kế

25 kn

B + F + AA (SOUND EMISSION) - IMCI

CUMMINS QSB 6.7
2 CABINS

CUMMINS QSB 6.7
3 CABS

15,33 m – 50’4’’

13,85 m – 45’5’’

30 kn

CUMMINS QSB 6.7

12

600 L - 159 Us gal

1.400 L - 370 Us gal

21.500 kg - 47,399 lbs

18.000 kg - 39,683 lbs

4.29 m – 14’1’’









THE FERRETTI YACHTS 550
Mẫu du thuyền lái nóc này đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát 
triển của thương hiệu Ferretti. Du thuyền Ferretti 550 với phong cách thiết 
kế thân vỏ vượt trội, cách sắp xếp thiết bị và bố trí buồng máy đều là thành 
quả của sự hợp tác lâu dài giữa Tập đoàn, đặc biệt là Bộ phận Kĩ Thuật và 
Dự án quốc tế Studio Zuccon. Mẫu thuyền này pha trộn giữa sự thanh lịch 
cùng phong cách thể thao với những đường nét tinh tế, dứt khoát. Boong 
chính với thiết kế liền mạch làm tăng vẻ năng động của du thuyền, trong 
khi ba bề mặt được tráng men ở thân thuyền – cùng với cửa sổ cabin – 
hoàn toàn hài hòa với thiết kế tổng thể cho tầm nhìn tuyệt đẹp từ bên 
trong với không gian tràn ngập ánh nắng. Cửa sổ bằng sợi thủy tinh với 
những đường nét rất gọn gàng, khu vực lái nóc được hạ thấp liên thông với 
không gian đệm nghỉ ngay phía trước bàn điều khiển, tạo nên một khu vực 
thư giãn ngoài trời cực kì rộng rãi, mang tới sự riêng tư tuyệt vời mà vẫn giữ 
được những đường nét thủ công tinh xảo.
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Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Phòng tắm

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Số người trên thuyền

Động cơ

Vật l iệu

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

MAN I6-730CR MANI6-800CR

30 kn 31.5 kn

25 kn 26 kn

MAN I6-730 CR
3 CABINS

MANI6-800CR
3 CABINS

17.42 m – 57’2’’

16.70 m – 54’9’’

02

Cấp thiết kế A(2013|53|EU)

02

310 NM

14

GRP

680 L

2.500 L

30.100 kg

25.000 kg

1.30 m – 4’3’’

4.82 m – 15’10’’

16





THE FERRETTI YACHTS 670
Ferretti Yachts 670  là món quà của Tập Đoàn Ferretti dành tặng giới du 
thuyền quốc tế cũng như cho chính Tập đoàn vào năm 2018 – dấu mốc kỉ 
niệm 50 năm với một phong thái hoàn toàn mới. Sản phẩm này là thành 
quả của Ban Chiến lược Sản phẩm Tập đoàn hợp tác cùng Bộ phận Kĩ 
Thuật du thuyền Ferretti – mẫu du thuyền Ferretti đầu tiên với thiết kế 
ngoại thất kết hợp từ Tập đoàn Ferretti và kỹ sư Filippo Salvetti cùng với 
nội thất kiến tạo bởi đội ngũ kỹ sư và thiết kế của Tập Đoàn. Du thuyền 
Ferretti 670 được đưa vào sản xuất từ tháng 1 năm 2018 - thừa kế tinh hoa 
của mẫu 65 feet đã từng được yêu thích. Mẫu thuyền của sự sáng tạo – 
Ferretti Yachts 670, hội tụ đủ những đặc điểm của những mẫu năm 2016 và 
2017 (Du thuyền Ferretti 450, 780, 850, 920) kết hợp cùng với những cải 
tiến độc đáo của riêng mình. Là một hình mẫu cho những đột phá, việc tận 
dụng không gian bên trong và bên ngoài đảm bảo mang tới cho chủ sở hữu 
cùng quan khách một sự pha trộn giữa những khoảnh khắc riêng tư cá 
nhân cùng những giây phút tiệc tùng sang trọng. Du thuyền Ferretti 670 
với 67 feet (khoảng 20,24 mét) có đầy đủ tiện nghi của các mẫu thuyền lớn 
từ cách bố trí: phiên bản tiêu chuẩn có thể cung cấp 3 cabin rộng rãi ở tầng 
dưới. Trong khi ngoại thất được thiết kế dựa theo phong cách tối giản với 
hình dáng gọn gàng và đường nét tinh xảo thừa hưởng từ thành công vang 
dội của dòng du thuyền ra mắt năm 2017: Ferretti Yachts 780 và Ferretti 
Yachts 920.
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Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Phòng tắm

Phòng tắm trong khoang thủy thủ

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Truyền động

Chiều dài đường nước

Số người trên thuyền

Động cơ – mã lực (HP)

Động cơ

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

MAN V8-1000

3 CABINS

MANV8-1200

3 CABINS

MAN V8-1000

4 CABINS

MAN V8-1200

4 CABINS

735 882 735 882

MAN V8-1000 MAN V8-1200 MAN V8-1000 MAN V8-1200

28 kn 32 kn 28 kn 32 kn

25 kn 28 kn 25 kn 28 kn

290 NM 270 NM 290 NM 270 NM

03 04

20.24 m – 66’5’’

19.29 m – 63’3’’

03

01

Cấp thiết kế A

SHAFT LINE

17.05 m – 55’11’’

18

1000 L

3.800 L

47.500 kg

39.500 kg

1.64 m – 5’5’’

5.38 m – 17’8’’

20





THE FERRETTI YACHTS 720
Được tạo hình bởi kiến trúc sư Filippo Salvetti – người phụ trách ngoại thất 
cho tập đoàn Ferretti, là thành viên mới của nhóm thiết kế tập đoàn, mẫu 
thuyền này sẽ mang trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Ferretti 720 đã khéo 
léo tái định nghĩa lại sự sang trọng lên một tầm cao mới. Mẫu du thuyền 
được thiết kế cho một cuộc sống trên biển thật phong cách – một căn biệt 
thự cưỡi trên những ngọn sóng. Ferretti Yachts 720 đã ra mắt tại Triển lãm 
Du thuyền Cannes 2019 và ngay lập tức gây tiếng vang lớn. Với không gian 
sinh hoạt rộng rãi, phòng ngủ thiết kế ấn tượng và nhiều không gian giải 
trí, mẫu du thuyền này hứa hẹn sẽ đưa chủ nhân tới những trải nghiệm có 
1-0-2. Đây là thành quả của sự kết hợp giữa Ủy Ban Chiến Lược Sản Phẩm 
và Bộ Phận Kĩ Thuật – mẫu du thuyền thứ hai được thiết kế ngoại thất bởi 
Salvetti và Tập đoàn Ferretti; nội thất được thiết kế bởi các kiến trúc sư và 
nhà thiết kế tập đoàn. Cabin lớn được lấp đầy bởi sự kết hợp giữa các khối 
màu sắc và vật liệu, tạo nên một không gian riêng tư bậc nhất mà vẫn tràn 
đầy niềm vui thú mời gọi. Phong cách tối giản được tô điểm bởi những khối 
nội thất cân xứng. Điểm nổi bật của mẫu du thuyền chính là sự pha trộn 
giữa những mảng màu tương phản. Thiết kế ánh sáng và đèn là một điểm 
đặc trưng của Ferretti Yachts 720. Dải đèn LED âm trần tạo hiệu ứng ánh 
sáng khuếch tán dịu nhẹ với đèn chiếu sáng dọc có thể điều chỉnh được. Tất 
cả các yếu tố đều được “đo ni đóng giày” tạo nên những trải nghiệm tuyệt 
vời trên biển.
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Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Phòng tắm

Phòng tắm trong khoang thủy thủ

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Số người trên thuyền

Động cơ

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

MAN V8-1200

MAN V8-1200

28 kn

24 kn

290 NM

04

22.30 m – 73’2’’

21 m – 68’11’’

03

01

Cấp thiết kế A

18

1000 L

4.600 L

54.000 kg

46.000 kg

1.8 m – 5’9’’

5.6 m – 18’4’’

24





THE FERRETTI YACHTS 780
Phát Triển là từ khóa đã định hướng thiết kế và tầm nhìn của Ferretti 
Yachts trong gần nửa thế kỉ qua. Những nghiên cứu thúc đẩy sự đổi mới 
để tạo ra những mẫu Du thuyền đáp ứng khao khát độc nhất về không 
gian thoải mái, phong cách, điều hướng và an toàn trên đại dương. Du 
thuyền gần đây nhất được chế tạo với triết lý này là mẫu Ferretti Yachts 
780. Thiết kế tối giản, thân thiện với người sử dụng, được thổi một làn 
gió mới với dáng hình tinh xảo cùng đường nét bóng bẩy, điểm nhấn 
của sự thay đổi trong chiều cao thân thuyền nhằm làm nổi bật phong 
cách thể thao. Thiết kế thân thuyền đặc biệt hơn với ba cửa sổ liền với 
cabin khách như trong Du thuyền Ferretti 450 và 550, vốn là đặc trưng 
phong cách thương hiệu. Trên khu vực (thượng tầng), chúng ta có thể 
nhận thấy những trang bị của một mẫu Du Thuyền lái nóc hơn 80 feet 
từ góc nhìn phía trước và phía bên của trạm điều khiển. Một cải tiến 
quan trọng nằm ở phía sau thuyền chính là khu vực giải trí trên biển vô 
cùng thoải mái với hệ thống điều khiển cửa mới. Một khi cửa sau được 
mở hoàn toàn sẽ biến không gian phía sau thành khu vực thư giãn thoải 
mái, hòa mình với đại dương. Nhà máy có thể cung cấp thêm lựa chọn 
lắp đặt một thanh cuộn cho hệ thống vệ tinh được tích hợp trên nóc 
cứng và mái hiên trung tâm hoặc kính bảo vệ. Cũng giống như các mẫu 
Du thuyền Ferretti, du thuyền 78 feet mới này sẽ có sẵn phiên bản Tai 
He Ban dành cho thị trường châu Á. Phong cách thiết kế này sẽ làm say 
đắm cả người xem lẫn những nhà phê bình tại thị trường Châu Á Thái 
Bình Dương.
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Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Phòng tắm

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Số người trên thuyền

Động cơ

Vật l iệu

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

Cabin thủy thủ

Phòng tắm trong khoang thủy thủ

MAN V12 - 1400 MAN V12 - 1550

28 kn 31 kn

24 kn 27 kn

300 NM 280NM

MAN V12 -1400 
4 CABINS + 2 CREW

MAN V12 -1550
4 CABINS + 2 CREW

 
24.01 m – 78’9’’

22.75 m – 74’8’’

02

02 ( t iêu chuẩn )

02

Cấp thiết kế A

04

20

GRP

1.050 L

5.000 L

65.000 kg

56.000 kg 

1.94 m – 6’4’’

5.8 m – 19’

28





THE FERRETTI YACHTS 850
Mạnh mẽ và quyến rũ, Ferretti Yacht 850 sẽ làm bạn choáng ngợp ngay khi 
chạm mắt tới thiết kế gọn gàng, năng động cùng những góc cạnh tinh xảo 
tạo nên một vẻ ngoài quyền lực và táo bạo. Ban Chiến Lược Sản Phẩm của 
Tập đoàn Ferretti, Dự Án Quốc tế Studio Zuccon cùng Phòng Kỹ Thuật của 
Tập Đoàn đã chung tay thiết kế mẫu du thuyền này. Với thân thuyền dài 26 
mét và chiều dài thiết kế dưới 24 mét, (tầng lái nóc có thể được ví như một 
du thuyền giải trí). Hai cửa sổ hình thang tích hợp cùng các cửa sổ nhỏ trên 
thân thuyền tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời, mang tới tầm nhìn tuyệt vời 
từ bên trong. Thiết kế của boong chính đề cao trải nghiệm toàn diện nhờ 
một cửa sổ lớn duy nhất cắt xuyên qua toàn bộ cấu trúc thượng tầng cùng 
với mái vòm lớn phía trước và phía bên mạn buồng lái. Du thuyền được 
trang bị một cơ chế với phần đuôi mở ra tạo thành sàn bơi, trở thành một 
khu vực giải trí được hạ thấp xuống dưới mặt biển, mở ra một sàn lặn cho 
hành khách cũng như một giải pháp thiết thực cho các hoạt động di chuyển 
xuồng phao của thuyền viên. Du thuyền được ví như một khán đài tráng lệ 
được bao quanh bởi đại dương. Những khu vực vuông góc, bề mặt tráng 
men gần như toàn bộ chiều cao, rèm cửa sáng màu và tinh tế cùng nội thất 
độc nhất là những yếu tố tiêu biểu cho khái niệm đô thị siêu hiện đại của 
Ferretti 850. Trái ngược với sự vuông vắn của cấu trúc thượng tầng, nội 
thất chi phối bởi các mặt phẳng và những tấm ốp dài, đặc trưng cho sự kín 
đáo của phong cách tối giản cùng sắc thái mềm mại, thiết yếu.
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Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Phòng tắm

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Số người trên thuyền

Động cơ

Vật l iệu

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

Cabin thủy thủ

Phòng tắm trong khoang thủy thủ

MAN V12 - 1800 MAN V12 - 1900

29 kn 32 kn

26 kn 27 kn

300 NM 280NM

MAN V12 -1800 
4 CABINS + 2 CREW

MAN V12 -1900
4 CABINS + 2 CREW

 
26.14 m – 85’9’’

23.98 m – 78’81’’

02

02 ( t iêu chuẩn )

02

Cấp thiết kế A

04

20

GRP

1.320 L

6.750 L

77.500 kg

67.000 kg 

2 m – 6’7’’

6.28 m – 20’7”
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Những đường nét nổi bật, phong cách độc đáo, quyến rũ và hiệu suất cao 
– tất cả những yếu tố tạo nên một mẫu du thuyền thật thu hút. Tầng lái 
nóc với kích thước lớn được thiết kế sáng tạo và nội thất sang trọng theo 
phong cách cổ điển đương đại - mẫu du thuyền này là tinh hoa của dòng 
Ferretti Yachts. Mang trên mình tham vọng đổi mới để phù hợp với những 
sân chơi lớn, Ferretti 920 thể hiện sức mạnh trên vai trò một người khổng 
lồ trong ngành du thuyền thế giới. Tầng lái nóc này là một bản thiết kế gốc 
đầu tiên trong dòng phát triển hệ thống lái nóc quy mô lớn. Điểm thu hút 
ấn tượng nhất là các đường nét tô điểm dọc thân thuyền nối với cửa số 
cabin chính như một thanh gươm. Với chiều dài 23.98 mét, Ferretti 920 có 
thể được coi như một du thuyền giải trí. Những đường nét năng động, đặc 
trưng không thể nhầm lẫn và thiết kế đổi mới của Ferretti 920 được quốc 
tế ca ngợi như một mảnh ghép hoàn hảo cho bước tiến phát triển của 
dòng du thuyền siêu sang này. Phiên bản PURE được ra mắt mới đây mang 
đậm phong cách FERRETTI với cảm giác ấm cúng, gần gũi mà sang trọng, 
xa hoa với những thiết kế tinh vi và vật liệu được chọn lọc vô cùng cao cấp. 
Ferretti 920 chính là biểu tượng cho du thuyền siêu sang của Ferretti 
Yachts – đam mê của những người sành du thuyền.

THE FERRETTI YACHTS 920
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Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Phòng tắm

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Số người trên thuyền

Động cơ

Vật l iệu

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

Cabin thủy thủ

Phòng tắm trong khoang thủy thủ

MTU 12V 2000 M96L
4 CABINS + 3 CREW

MTU 16V 2000 M86
4 CABINS + 3 CREW

MTU 16V 2000 M96
4 CABINS + 3 CREW

MTU 12V 2000 M96L MTU 16V 2000 M86 MTU 16V 2000 M96

26.5 kn 28 kn 30 kn

23 kn 24 kn 26 kn

360 NM 350 NM 340 NM

28.49 m – 93’6’’

23.98 m – 78’8’’

05

02 ( t iêu chuẩn )

02

Cấp thiết kế A

04

20

GRP

1.320 L

6.750 L

77.500 kg

67.000 kg

2 m – 6’7’’

6.78 m – 22’3”
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THE FERRETTI YACHTS 960
Ferretti Yacht 960 là mẫu du thuyền giải trí lớn nhất Ferretti Yachts từng sản xuất cho đến thời 
điểm này. Với chiều dài 96 feet, thiết kế thể thao, hiệu suất đứng đầu trong các sản phẩm cùng 
phân khúc và tiện nghi tối đa,… tất cả đã đủ để khẳng định Ferretti Yachts 960 là đỉnh cao của một 
hành trình tiện nghi và hào nhoáng. Chiều dài toàn bộ 29.2 m, chiều dài thân vỏ 23.97m, chủ nhân 
hoàn toàn có thể điều khiển mẫu thuyền này như một chiếc du thuyền nghỉ dưỡng mà không cần 
đến một thuyền trưởng chuyên nghiệp. Và tiêu chuẩn của những tiện nghi sống bên trong đơn 
giản là chưa từng có: mẫu du thuyền đầu tiên của hãng có cabin chính nằm trên sàn chính và 4 
cabin bên dưới, tất cả điều được bố trí cân đối và trang trí nội thất cao cấp hàng đầu. Điểm nhấn 
hoàn thiện bố cục là 3 cabin thủy thủ rộng rãi và tiện lợi với lối đi riêng vào bếp. Khu vực lái nóc 
và phía đuôi thuyền cũng là những không gian thiên đường hoàn hảo cho việc nghỉ ngơi. Khi đóng 
lại, cửa gara tạo nên một sàn tắm nắng 3 tấm, cùng với sàn bơi di động thuận tiện cho việc đưa 
tender/ xuồng phao ra vào. Bạn sẽ luôn cảm nhận được sự gần gũi với biển khơi, dù ở trên du 
thuyền.
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Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Phòng tắm

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Số người trên thuyền

Động cơ

Vật l iệu

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

Cabin thủy thủ

Phòng tắm trong khoang thủy thủ

MTU 16V 2000 M86
5 CABINS + 3 CREW

MTU 16V 2000 M96
5 CABINS + 3 CREW

MTU 16V 2000 M96L
5 CABINS + 3 CREW

MTU 16V 2000 M86 MTU 16V 2000 M96 MTU 16V 2000 M96L

26.5 kn 28 kn 30 kn

23 kn 24 kn 26 kn

315 NM 308 NM 300 NM

29.20 m – 95’10’’

23.97 m – 78’8’’

06

03 ( t iêu chuẩn )

02

Cấp thiết kế A(2013|53|EU)

05

20

GRP

1.320 L

9.000 L

99.000 kg

87.000 kg 

2.2 m – 7’3’’

6.7 m – 22’
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“Mọi thương hiệu tạo ra bởi Tập đoàn Ferretti đều mang trên mình những trang lịch sử hào hùng với chất riêng không thể lẫn 
vào đâu khác và chính điều đó đã tạo nên sự ưu ái của giới mộ điệu dành cho những mẫu siêu du thuyền này. Khi tôi nghĩ đến 
Pershing, tôi liên tưởng tới khúc ca “Don’t stop me now” của nhóm nhạc Queen huyền thoại – một biểu tượng của ngành giải trí, 
với ý nghĩa không bao giờ ngừng cống hiến, không có gì có thể ngăn cản ta tiến lên phía trước. Đó là những xúc cảm mà ai đã 
từng trải nghiệm tinh thần “Pershing” đều cảm nhận được. Với Pershing, không chỉ đơn giản là việc lái du thuyền, nó giống như 
điều khiển một chiếc máy bay chiến đấu hay một chiếc xe đua.”
                                                                                                          
         Alberto Galassi - CEO Tập đoàn Ferretti

S T O P  B O A T I N G  .  S T A R T  P E R S H I N G



THIẾT KẾ

Bứt phá những giới hạn đồng nghĩa với khả năng làm 
những việc chưa ai từng làm. Chỉ với Pershing quý vị 
mới thấy được tổng hòa khái niệm hạng sang, hiệu 
suất cao cùng sự tiện nghi vào trong một mẫu du 
thuyền. Sự kết hợp hài hòa đó đã mang lại tiếng vang 
cho Pershing kể từ những mẫu du thuyền đầu tiên ra 
đời vào năm 1985 – những sản phẩm được tạo ra bởi 
thế giới quan của nhà thiết kế tài ba Fulvio De 
Simoni. Hơn cả đam mê, phong cách độc nhất cùng 
sức sáng tạo bền bỉ đã đưa Pershing tới địa vị độc tôn 
nổi bật hơn tất thảy các thương hiệu khác. Lần đầu 
tiên ngắm nhìn mẫu du thuyền Pershing cũng chính 
là lúc bạn cảm nhận được “tinh thần Pershing” cùng 
với cảm xúc như gặp một người bạn tri kỉ.

HIỆU NĂNG

Mỗi mẫu du thuyền Pershing đều là nơi những tuyệt 
tác trên đại dương kết hợp cùng hiệu năng tuyệt vời. 
Có thể nói những dòng du thuyền này như một sinh 
vật được tạo ra từ khoa học tân tiến cùng nét lãng 
mạn tinh tế - sự cộng sinh hoàn hảo giữa suy nghĩ 
sáng tạo đổi mới cùng tâm hồn tràn đầy xúc cảm. 
Hàng loạt những cải tiến và giải pháp của Pershing 
đã đi vào lịch sử. Áp dụng chúng vào những mẫu du 
thuyền sẽ đảm bảo cân bằng được hiệu suất và mức 
tiêu thụ trong mọi điều kiện; tua bin khí với động cơ 
phản lực cho công suất 5100 mã lực, thiết kế cửa liền 
tạo tầm nhìn mở tối đa. Music Hull, hệ thống khuếch 
tán âm thanh mang tính cách mạng này cho phép 
nghe nhạc ngay cả qua thân thuyền dưới mực nước 
biển – một ví dụ của việc sử dụng cấu trúc sợi 
các-bon, nhẹ hơn, bền hơn và hiệu suất tuyệt vời hơn.

TIỆN NGHI

Ngay cả một kẻ săn mồi hung dữ cũng có thể trở 
thành một thú vui giải trí. Điều này được mẫu thuyền 
của Pershing chứng minh mỗi khi di chuyển với tốc độ 
nhanh đáng kinh ngạc nhưng không hề có tiếng ồn 
hay rung lắc nào, chỉ cảm thấy duy nhất niềm vui 
thuần khiết trên đại dương. Bên cạnh đó là nội thất 
cùng thiết kế tinh tế, thanh nhã, tiện dụng: sự pha 
trộn hoàn hảo giữa không gian rộng lớn và ánh sáng 
tự nhiên nâng cao trải nghiệm của mỗi du thuyền 
trên biển. 





PERSHING 5X

Chữ X chính là đại diện cho Xuất Sắc: xuất sắc về tính năng, cho một sản phẩm 
không ngừng phát triển. Chỉ vài tháng từ khi Pershing công bố mẫu thuyền 
140’, sự hiện diện của 5X vẫn mang lại sự bất ngờ với cải tiến hoàn toàn mới. 
Mỗi du thuyền Pershing mới đều tạo ra một cơn dư chấn từ Địa Trung Hải đến 
Bắc Âu, từ Hoa Kỳ đến Nam Mỹ và qua châu Á Thái Bình Dương, những nơi mà 
Pershing là một tượng đài đối với những người đam mê du thuyền. Pershing 5X 
là thành quả hợp tác của Ủy ban chiến lược sản phẩm, phòng kỹ thuật tập 
đoàn Ferretti cùng kiến trúc sư Fulvio De Simoni. Sự kết hợp táo bạo này nhằm 
khuấy động những cảm xúc của dân chơi du thuyền tại hơn 80 quốc gia nơi 
Pershing được phân phối. Dài 16,51m, rộng 4,38m, du thuyền có sàn bơi thủy 
lực nguyên bản ở đuôi thuyền, có thể hạ thấp hơn 50cm xuống dưới mặt nước. 
Bằng cách lắp một đường ray an toàn, toàn bộ khu vực này có thể trở thành 
một bể bơi đảm bảo cho người chơi. Garage có thể chứa xuồng Williams 2,8 
mét dễ dàng trượt xuống nước khi hạ sàn bơi. Buồng lái được bảo vệ bởi hai 
cánh cung, đặc trưng của Pershing thế hệ mới và có một nệm tắm nắng lớn và 
phòng ăn. Khu vực này còn có thể tách hoặc nối liền salon bên trong cùng hệ 
thống mới để mở và đóng cửa sổ. Đây là một giải pháp lý tưởng để sử dụng 
toàn bộ du thuyền dưới mọi điều kiện thời tiết nhờ vào khả năng điều chỉnh 
nhiệt độ bằng điều hòa hay hệ thống sưởi ấm. Boong chính được chia thành 
một phòng khách kèm một bàn ăn, lối vào bên mạn và cầu thang thứ hai. Phía 
trước trần là một mái trượt bằng kính - trang trí này là một lựa chọn bổ sung, 
để tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời. Khoang dưới được thiết kế bằng chiều 
rộng thân thuyền trang bị đầy đủ tiện nghi. Phiên bản truyền thống có cabin 
VIP phía trước và phòng ăn đối diện bếp. Bên cạnh đó, du thuyền có thể bố trí 
một cabin khách thứ ba với giường tầng thay cho phòng ăn hoặc cabin thuyền 
viên lối đi riêng từ boong thuyền để đảm bảo sự riêng tư cho khách. Có hai 
phiên bản động cơ cùng cách bố trí buồng máy cũng khác nhau.
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Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Phòng tắm

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Truyền động

Chiều dài đường nước

Số người trên thuyền

Động cơ – mã lực (HP)

Động cơ

Vật l iệu

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

CAT 12.9 VOLVO D11-IPS950

1000 725

Surface Drives IPS

42 kn 36 kn

38 kn 31 kn

280 NM 300 NM

CAT 12.9
2 CABINS - SD 

VOLVO D11 – IPS 950
2 CABINS - IPS

16.51 m – 54’2’’

15.37 m – 50’5’’

02

02

12.93 m – 42’5’’

12

GRP

416 L

2.200 L

25.000 kg

20.900 kg 

1.35 m – 4’5’’

4.38m – 14’4’’
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PERSHING 62

Bạn có thể giải thích cho những người không quen với việc điều khiển chơi 
thuyền, nhưng yêu tốc độ trên con đường phía sau tay lái của Zonda Revolucion 
hoặc Bugatti Veyron rằng bạn cảm thấy như thế nào khi lướt ở tốc độ 90 
km/h (hoặc thậm chí với hơn 46 hải lý) trên một chiếc thuyền 33,35 tấn, bạn 
sẽ phải mời họ lên thuyền và tự cảm nhận. Ấn tượng đầu tiên chắc chắn là 
vẻ ngoài gọn gàng, mảnh dẻ với các cửa sổ ở bên thân tạo ra một không 
gian tràn ngập ánh nắng cho phòng khách và cabin. Phòng ngủ chính cực 
kì sang trọng và tân tiến cùng cabin VIP phía trước cũng được chiếu sáng 
bằng cửa sổ đôi với cửa nóc. Sự thoải mái, công nghệ tân tiến cùng tốc độ 
tuyệt đỉnh sẽ mang đến cho bạn niềm vui khi lướt sóng dễ dàng ở tốc độ 
46,5 hải lý. Pershing 62 có sẵn hai phiên bản: ba cabin và ba phòng tắm có 
vòi sen riêng biệt hoặc hai phòng ngủ với phòng ngủ dành cho khách được 
thay thế bằng một phòng ăn ở tầng dưới.

52



53



Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Phòng tắm

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Truyền động

Chiều dài đường nước

Số người trên thuyền

Động cơ – mã lực (HP)

Động cơ

Vật l iệu

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

Cabin thủy thủ

Phòng tắm trong khoang thủy thủ

18.94 m – 62’2’’

MAN V12 - 1550

3 CABINS + 1 CREW

18.48 m – 60’8’’

03

01 ( mạn phải )

01

03

14.63 m – 48’

14

MAN V12 1550

1550

Surface Drives

48 kn

42 kn

280 NM

GRP

416L

3.200 L

39.350 kg

33.700 kg 

1.43 m – 4’8’’

4.80 m – 15’9’’
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PERSHING 7X New

Những chớp thoáng của xúc cảm có thể tạo nên kỳ quan hay không?

Mẫu du thuyền Pershing 7X mới quy tụ những tinh hoa của Pershing vào 
một khuôn mẫu nhỏ gọn hoàn hảo. 7X tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, cho 
tốc độ và cho hiệu suất ở mọi chi tiết. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa công 
nghệ tân tiến nhất của Pershing với thiết kế độc đáo của Fulvio De Simoni. 

Trọng lượng siêu nhẹ của 7X so với những du thuyền cùng phân khúc được 
tạo nên bởi cấu trúc sợi các-bon. Đường nét đặc trưng, góc cạnh thể thao, 
thiết kế ngoại thất mang hướng nghệ thuật đậm chất Pershing cùng màu 
sắc mới ở thân thuyền và cấu trúc thượng tầng, nội thất được thiết kế để 
tối ưu không gian, Pershing 7X thật sự mang lại trải nghiệm độc đáo.

Các ứng dụng tiên phong cho mẫu thuyền mới này cho phép vận tốc tối đa 
đạt 50 hải lý. Pershing 7X đi kèm động cơ MAN V12 1800 MHP cùng hệ 
thống định vị tân tiến cho phép du thuyền có thể duy trì vị trí dù cho gió lớn 
và dòng chảy mạnh.
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Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Phòng tắm

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Truyền động

Chiều dài đường nước

Số người trên thuyền

Động cơ – mã lực (HP)

Động cơ

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

Cabin thủy thủ

Phòng tắm trong khoang thủy thủ

21,11 [m] - 69 ft 3 in

MAN V12 1800

nd

20,27 [m] - 66 ft 6 in

03

01

01

03

16,13 [m] - 52 ft 11 in

16

MAN V12 1800

1800

Surface Drives

50 kn

42 kn

300 NM

800 [l] - 211 [US gal]

3.600 [l ] - 951 [US gal]

42.000 [kg] - 92,594 [lbs]

35.000 [kg] - 77,162 [lbs]

1,52 [m] - 5 ft 0 in

5,35 [m] - 17 ft 7 in

58





PERSHING 74

Nếu như nói về Pershing 72 như một huyền thoại, có thể coi Pershing 74 
không chỉ là một bước tiến lớn, mà còn là một cuộc cách mạng. Theo lời của 
nhà thiết kế Fulvio De Simoni, mục đích chính là tạo ra “nhiều khu vực hứng 
ánh nắng hơn mọi mẫu du thuyền hiện nay”. Mong muốn này đã được hiện 
thực hóa với một sàn tắm nắng dễ dàng tiếp cận với cầu thang bằng sợi 
carbon có thể thu gọn được, một khu vực hứng nắng được trang bị bổ sung 
tấm đệm tắm nắng phía trước và sau - hoàn toàn thoải mái với không gian 
sinh hoạt tối đa được mở ra bởi cửa kính gấp có thể chia lẻ hoặc kết hợp với 
buồng lái và sảnh chờ. Bề ngoài của Pershing 74 với kết cấu tuyệt đẹp và 
bố trí hợp lý hơn người tiền nhiệm do phần cắt của mặt kính lớn hơn cùng 
cửa sổ có thể mở được. Vẫn luôn như vậy, du thuyền Pershing tượng trưng 
cho tốc độ, nhưng với một sự thoải mái tuyệt vời.
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Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Phòng tắm

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Truyền động

Chiều dài đường nước

Số người trên thuyền

Động cơ – mã lực (HP)

Động cơ

Vật l iệu

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

Cabin thủy thủ

Phòng tắm trong khoang thủy thủ

22.66 m – 74’4’’

MAN 12V 2000 M96L

3 CABINS + 1 CREW

21.61 m – 70’11’’

03

01 ( mạn phải )

01

03

16.65 m – 54’8’’

16

MTU 12V 2000 M96L

1948

Surface Drives

44 kn

40 kn

280 NM

GRP

990L

4.500 L

53.970 kg

46.260 kg

1.45 m – 4’9’’

5.5 m – 18’1’’
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PERSHING 8X

Đây là sản phẩm mới nhất bổ sung cho đội thuyền Pershing. Không có bất 
kì một điểm gì giống những mẫu thuyền trước đó nhờ cấu trúc thượng tầng 
làm hoàn toàn bằng sợi carbon. Bên cạnh đó, một bước tiến mới ở siêu du 
thuyền này là mỗi bộ phận đều mang một điều bất ngờ ngạc nhiên từ nội 
thất cho đến các giải pháp công nghệ và cả hiệu suất tuyệt vời. Một trong 
những cải tiến xuất sắc nhất là cầu thang lên khu vực lái nóc được thiết kế 
hình vòng cung – biểu tượng không thể nhầm lẫn của Pershing – tạo ra 
nhiều không gian hơn cho buồng lái. Động cơ đôi bảo đảm tốc độ 45 hải lý 
cho bản tiêu chuẩn và 48 hải lý cho phiên bản tùy chọn, mang lại những 
trải nghiệm thực sự thú vị.
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Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Phòng tắm

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Chiều dài đường nước

Số người trên thuyền

Động cơ – mã lực (HP)

Động cơ

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

Cabin thủy thủ

Phòng tắm trong khoang thủy thủ

MTU 16V 2000 M96 MTU 16V 2000 M96L

2435 2638

45 kn 48 kn

38 kn 41 kn

320 NM 310 NM

MTU 16V 2000 M96
4 CABINS + 2 CREW

MTU 16V 2000 M96L
3 CABINS + 2 CREW

25.55 m – 83’1’’

22.85 m – 75’

03

02 ( t iêu chuẩn )

01

04

19.60 m – 64’4’’

16

1.300 L

6.200 L

67.000kg

57.000 kg

1.40 m – 4’7’’

5.86 m – 19’3’’
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PERSHING 9X

Pershing 9X thật sự là một tác phẩm nghệ thuật trong ngành hàng hải 
hiện đại, sự kết hợp hoàn hảo giữa kỳ quan cùng sự pha trộn đầy cảm hứng 
với nghệ thuật của sự sang trọng và công nghệ tân tiến.  

Pershing 9X có hiệu suất đỉnh cao và sự thoải mái tối đa nhờ khả năng 
chạy êm dù ở vận tốc cao. Sự tích hợp đầy đủ của các hệ thống đẩy, điều 
hướng, giám sát, cần điều khiển và công nghệ độc quyền Surface Drive, 
Pershing 9X có thể đạt công suất tối đa ngay cả khi ở trong không gian 
chật hẹp. 

Pershing 9X kết hợp giữa công nghệ và sự thanh lịch cho những trải 
nghiệm được tối đa hóa tận hưởng. Sàn tắm nắng được thiết kế không gian 
rộng rãi nhờ sảnh ăn và khu vực tắm nắng lớn. Nội thất được cung cấp bởi 
những thương hiệu cao cấp nổi tiếng nước Ý, nội thất bọc da khu vực 
khoang lái “Interior in Motion” – nơi tôn vinh sự hợp tác giữa Pershing và 
Poltrona Frau.

70



71



Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Phòng tắm

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Chiều dài đường nước

Số người trên thuyền

Động cơ – mã lực (HP)

Động cơ

Vật l iệu

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

Cabin thủy thủ

Phòng tắm trong khoang thủy thủ

28.09 m – 92’2’’

MAN 16V 2000 M96L

4 CABINS

23.91 m – 78’5”

06

2 (t iêu chuẩn)

02

04

21.04 m – 69’

20

MTU 16V 2000 M96L

2638

42 kn

38 kn

380NM

GRP

1.200 L

9.000 L

83.600kg

70.000 kg

1.65 m – 5’5’’

6.23 m – 20’5’’
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PERSHING 108

Để hiểu đầy đủ và đánh giá được năng lực tuyệt vời của chiếc du thuyền 
108’ này, chúng ta cần phải hiểu định nghĩa của “hiệu suất” như cách mà 
Pershing đã nhìn nhận: “Tốc độ, thoải mái và sử dụng hiệu quả nhiên liệu”. 
Do đó, mang trong mình sự đổi mới với ba động cơ, chiếc du thuyền này 
không chỉ đáp ứng nhu cầu về mặt năng lượng mà còn là không gian sống 
trên thuyền và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Với ba động cơ, Pershing 108 
không chỉ giảm tải trọng và giúp cho việc bảo trì dễ dàng hơn, mà còn cho 
phép du thuyền có thể di chuyển chỉ bằng động cơ ở giữa với tiếng ồn gần 
như không thể nhận ra dù đi 1070 dặm biển với 10 hải lý. Và nếu muốn sử 
dụng hai động cơ, tốc độ sẽ đạt 42 hải lý với toàn bộ ba động cơ hoạt động 
(tất nhiên là vẫn giữ tiếng động cơ rất êm chỉ từ 69 đến 75 dBA). Một tính 
năng vượt trội khác nữa của Pershing 108 là không gian sống rộng rãi có 
thể thay đổi linh hoạt theo yêu cầu của chủ sở hữu. Tổng lượng chiếm nước 
của chiếc thuyền gần bằng một chiếc có kích thước 115’ (510 m³ so với 535 
m³ của 115’). Khi cửa gấp sau được kích hoạt sẽ mở ra một căn phòng 70 
mét vuông dẫn tới buồng lái. Một điểm đặc biệt của chiếc du thuyền này là 
tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên bởi cách bố trí các cửa sổ lớn ở khu vực 
boong dưới. Như một kiệt tác, Pershing 108 là tác phẩm nghệ thuật độc 
đáo và duy nhất với khả năng tùy biến của nội thất như màu sắc, đồ đạc và 
các thiết kết riêng biệt. Bố cục tiêu chuẩn tương tự với bốn cabin khách và 
ba cabin thuyền viên có thể linh hoạt thay đổi. Và cũng như tất cả các du 
thuyền Pershing, công nghệ trên Pershing 108 là tân tiến nhất.
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Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Phòng tắm

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Truyền động

Chiều dài đường nước

Số người trên thuyền

Động cơ – mã lực (HP)

Động cơ

Vật l iệu

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

Cabin thủy thủ

33.23 m – 109’

MTU 16V 2000 M96L

4 CABINS  + 3 CREW

32.81 m – 107’8’’

05

03 (mạn phải)

04

25.84 m – 84’9

20

GRP

2.000 L

12.000 L

112.680 kg

37 kn

330 NM

42 kn

SURFACE DRIVES

2638

MTU 16V 2000 M96L

98.100 kg

1,83 m -6’0

6.7 m – 22’
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PERSHING 140 New

Bất cứ ai yêu quý Pershing – dù đã từng tự lái chiếc siêu du thuyền này hay 
có cơ hội trải nghiệm du ngoạn – đều biết tới “tinh thần Pershing”. Đó là sự 
giải phóng adrenalin khi bạn mở ga hoặc thực hiện một cú rẽ ở tốc độ tối 
đa, đó là cảm giác khoan khoái khi vượt xa những chiếc thuyền khác với tốc 
độ và phong thái mạnh mẽ hơn, là sự hài lòng khi nhìn thấy đại dương dần 
lướt qua mình cùng với nội thất xa hoa bao bọc xung quanh.  Giờ đây 
những xúc cảm đó đã hữu hình trong mô hình mới nhất: du thuyền Pershing 
140. Mẫu du thuyền này là thành quả của sự hợp tác giữa Ủy ban chiến 
lược sản phẩm, bộ phận kỹ thuật của Ferretti cùng nhà thiết kế Fulvio de 
Simino, chiếc du thuyền 140’ mới (42,53m) sẽ là chiếc Pershing đầu tiên 
được đóng tại nhà máy Ancona – chuyên đóng mới các siêu du thuyền vỏ 
thép và nhôm với kích thước trên 40 mét. Năm 2018 đánh dấu sự ra mắt 
của Pershing 140, chiếc du thuyền đầu tiên được chế tạo bằng hợp kim 
nhôm nhẹ với thiết kế bên ngoài và nội thất sáng tạo sẽ là một trải nghiệm 
hoàn toàn mới mẻ.
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Chiều dài toàn bộ

Phòng tắm

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Truyền động

Chiều dài đường nước

Số người trên thuyền

Động cơ – mã lực (HP)

Động cơ

Vật l iệu

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

Cabin thủy thủ

Phòng tắm trong khoang thủy thủ

43,30 [m] - 142 ft 1 in

1939 kW MTU 16V2000 M96L (EPA 3)

140

36,78 [m] - 120 ft 8 in

7

4

4

5

20

1939 kW MTU 16V2000 M96L (EPA 3)

2600

Water Jet

38 [kn]

35 [kn]

1400 [nm]

Aluminium

3.000 [l ]

26.000 [l ]

247 [kg]

218 [kg]

2,13 [m] - 7 ft 0 in

8,55 [m] - 28 ft 1 in
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Xưởng đóng tàu RIVA được thành lập năm 1842 bên 
hồ Iseo, Sarnico Italy. Khi đó, một cơn bão bất ngờ và 
tàn khốc đã gây ra thiệt hại nặng nề đối với những 
con thuyền của ngư dân địa phương – những người 
khi đó chỉ biết bất lực trước thiên nhiên. Sự kiện này 
đã thôi thúc người thợ thủ công đồng thời là thợ đóng 
tàu trẻ tuổi, vừa chuyển tới từ  Laglio, gần hồ Como, 
tạo ra một phép màu và sửa chữa được hầu hết 
những chiếc thuyền đã hư hại và tạo được lòng tin 
của người dân địa phương.

Đó là sự khởi đầu cho huyền thoại mang tên Riva và 
người đàn ông kể trên, Pietro Riva, người mà ngay 
sau khi chuyển tới Sarnico – đã hoàn toàn thay đổi 
vận mệnh của mình. Đây là nơi chiếc thuyền Riva đầu 
tiên được hạ thủy và ngay lập tức tạo tiếng vang bởi 
thiết kế và phong cách hoàn toàn khác biệt.
Riva nhanh chóng được công nhận và trở nên nổi 
tiếng trên toàn cầu; xưởng đóng tàu Riva cũng sớm 
phát triển mạnh mẽ nhờ tầm nhìn của Ernesto Riva , 
người kế thừa di sản của Pietro và lần đầu tiên giới 
thiệu động cơ đốt trong trên thuyền Riva. Thời đại 
của những chiếc thuyền chở hàng và hành khách lớn 
hoạt động trên hồ vì thế mà bắt đầu.

Sau Thế chiến I, Serafino Riva đã tạo nên cho các sản phẩm của Riva 
dấu ấn cuối cùng và biến hàng loạt những sản phẩm thủ công quý giá 
của xưởng đóng thuyền thành một thương hiệu thực sự, cho phép Riva 
bước một bước vào lịch sử: sản xuất chuyển hướng từ mục đích cho vận 
tải sang du thuyền động cơ, vào thời điểm đó vẫn còn sơ khai.

Từ những năm 1920 và 1930, Riva đã đạt được rất nhiều giải thưởng và 
chiến thắng trong các cuộc thi quốc gia và quốc tế. Những năm 1950 có 
thể coi là thời kỳ đỉnh cao của Carlo Riva, người đã được nuôi dạy bởi 
niềm đam mê vô biên đối với những chiếc thuyền và công việc kinh 
doanh của gia đình từ khi còn nhỏ. Riva khi đó trở thành biểu tượng của 
sự thanh lịch, hoàn hảo và địa vị xã hội. Từ những vật liệu được lựa chọn 
với chất lượng cao nhất, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất, chuyên 
môn và tay nghề tinh xảo, lâu đời nhất, mỗi mẫu thuyền Riva ra đời đều 
là một tuyệt phẩm. Những sản phẩm độc đáo của Riva dần trở thành 
mong muốn của giới thượng lưu, các vận động viên nổi tiếng, doanh 
nhân thành đạt và những ngôi sao điện ảnh.

Thậm chí ngày nay, những viên ngọc này còn lưu giữ nguyên vẹn tất cả 
sự quyến rũ của thời đó: các ngôi sao điện ảnh đeo khăn lụa và những 
chiếc mũ dù đăng-ten quyến rũ, những câu chuyện tình yêu của người 
nổi tiếng, nét sang trọng và thanh lịch vượt thời gian; tất cả đều được lưu 
giữ lại bởi những tấm ảnh và vẻ đẹp cùng nét quyến rũ vẫn còn đó hàng 
thập kỷ.

  

N O T H I N G  E L S E



Trong thập kỷ của cuộc cách mạng công nghiệp Ý, bị chi phối bởi huyền 
thoại về tốc độ và xe đua, “l’Ingegnere”, như cách Carlo Riva được gọi, đã 
cảm nhận được tầm quan trọng của xu hướng này và tạo ra một loạt du 
thuyền bằng gỗ đặc trưng bởi các tính năng thiết kế độc đáo, không thể 
nhầm lẫn. Một trong số đó là Ariston, mà theo lời Carlo Riva là “thiết kế 
của tình yêu, được tạo ra với nét thuần khiết và mạnh mẽ như một con 
ngựa. Không thể nào quên! Đó là Chúa tể biển của tôi.” Tritone theo sau 
(du thuyền hai động cơ đầu tiên), sau đó là Sebino (đánh dấu sự khởi đầu 
của việc sản xuất hàng loạt), và rồi là Florida, cái tên gợi lên hình ảnh 
đậm chất Mỹ đặc biệt thời thượng trong những năm đó.

Năm 1956, Riva bắt đầu hợp tác với nhà thiết kế và kiến trúc sư Giorgio 
Barilani, người thực hiện thiết kế và đồ họa trong ngành du thuyền, sau 
đó ông đã về làm cho Riva, nơi Barilani là giám đốc thiết kế từ năm 1970 
đến 1996.

Vào tháng 11 năm 1962, một huyền thoại đã ra đời: được đặt tên là 
Aquarama. Kể từ khi ra mắt tại Triển lãm Du Thuyền Quốc tế Milan lần 
thứ ba, Aquarama đã trở thành biểu tượng cho sự xuất sắc của Riva, 
được coi như là "một thương hiệu trong thương hiệu”. Tên của du thuyền 
được lấy cảm hứng từ hệ thống Cinerama, màn hình rộng thử nghiệm 
của Mỹ. Khẩu hiệu du thuyền được đưa ra có chứa một số từ khóa: “Sun, 
Sea, joie de vivre” (Mặt trời, Biển, Tận hưởng cuộc sống)! Nguyên mẫu là 
Lipicar số. 1, bản nâng cấp từ Tritone. Chiều dài 8,02 mét, rộng 2,62 mét, 
đáp ứng 8 khách ngủ qua đêm, hai giường ở mũi, 2 độngcơ Christ Craft 
185HP chạy xăng, tốc độ lên tới 73km/h. 

Năm 1969 là một cột mốc quan trọng khác trong lịch sử của thương hiệu 
huyền thoại: đó là thời điểm việc sản xuất vật liệu sợi thủy tinh bắt đầu. 
Hai mẫu Riva đầu tiên bằng vật liệu composite đã ra đời: thuyền máy 
Bahia Mar 20’, và thuyền câu cabin Sport Fisherman 25’. Loại vật liệu 
mới lần đầu tiên được nghiên cứu chuẩn xác bằng một bản mẫu được 
mua từ xưởng Bertram. Thân thuyền này sau đó được thiết kế lại và hoàn 
thiện với các chi tiết gỗ, phù hợp với thuyền thống của Riva. Giữa những 
năm 1970 và 1990, nhiều du thuyền đã được sản xuất, bao gồm cả St. 
Tropez - được sản xuất cho đến năm 1992 - và Superamerica, du thuyền 
cabin lớn đầu tiên, có mặt trên thị trường trong hơn 20 năm. 

Do ảnh hưởng bởi sự thành công của sợi thủy tinh, việc sản xuất những 
sản phẩm bằng gỗ của Riva chỉ tiếp tục cho đến năm 1996, khi chiếc 
Aquarama Special cuối cùng (số hull 784) được chế tạo. Vào tháng 9 
năm 1969, Carlo Riva, thất vọng bởi sự khó khăn của tập đoàn, đã bán 
nhà máy cho công ty Whittaker của Hoa Kỳ, duy trì vai trò Chủ tịch và 
Tổng Giám đốc, sau đó ông từ chức năm 1971. Những vị trí này được thay 
thế bởi Gino Gervasoni, đối tác của Carlo kể từ năm 1950. Những mẫu cũ 
và mới vẫn được phát triển, dòng chảy của Riva tiếp tục. 
 
Năm 1989, một năm sau khi Tập đoàn Anh Quốc Vickers, trong đó 
thương hiệu Rolls Royce là thành viên, đã mua 100% cổ phần của Riva, 
thì Gino Gervasoni, người đã kết hôn với chị gái Carlo Riva, đã rời khỏi 
thương hiệu sau 41 năm cống hiến – chấm dứt sự cống hiến của gia đình 
Riva đối với thương hiệu này. Năm 1991, Riva trình bày mẫu 58 'Bahamas 
tại Triển lãm Du Thuyền Quốc tế Genève - đó là chiếc du thuyền đầu tiên 
được thiết kế bởi Mauro Micheli.





50METRI
“Tôi ao ước được đứng trên chiếc thuyền này và lướt trên những con sóng…” 
– Carlo Riva thổ lộ khi lần đầu nhìn thấy các bản vẽ của mẫu siêu du thuyền 
dài 50 mét này. Kể từ tháng 9 năm 2014, khi Ban Quản lý cấp cao của Tập 
đoàn Ferretti tại Monaco tuyên bố thành lập, nơi mà các ý tưởng và dự án 
về đội thuyền mới với hợp kim nhẹ đã được phát triển nhanh chóng. Giấc 
mơ tạo ra những siêu du thuyền Riva với hợp kim nhẹ, hoàn toàn có thể tùy 
biến theo ý Chủ sở hữu về các khía cạnh trang trí, nội thất, đó chính là triết 
lý kết hợp giữa tham vọng và sự khéo léo của Carlo Riva những thập niên 
60, 70. Ngày nay, giấc mơ đó đã được hiện thực hóa. Thật là như vậy, nhóm 
kĩ sư và thiết kế toàn lực cống hiến cho Phân khúc Siêu Du Thuyền tại nhà 
máy đóng tàu Ancona của Tập đoàn. Phân khúc siêu Du thuyền của Riva có 
thể cung cấp cho chủ sở hữu hai trường phái khác nhau nhưng sử dụng 
cùng một nền tảng thiết kế hàng hải. Dòng thứ nhất lấy cảm hứng từ lịch sử 
huyền thoại của thương hiệu và từ đẳng cấp cùng sự hoàn hảo tuyệt đối 
của những kiệt tác du thuyền thực sự như chiếc Caravelle nổi tiếng tạo ra 
bởi Riva năm 1964. Dòng thể thao thứ hai sẽ là những chi tiết mang âm 
hưởng của thế hệ mới nhất dòng du thuyền Riva Coupe’- 76 PERSEO và 88 
DOMINO SUPER. Cảm hứng được lấy từ sự tinh tế của những mẫu du 
thuyền gần đây cùng vẻ ngoài hiện đại đã mang cho dòng thuyền thứ hai 
những đường nét  mạnh mẽ. Hai dòng sẽ có những kích cỡ khác nhau như 
50 mét, 60 mét, 70 mét và 90 mét.
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ISEO

Biểu tượng của huyền thoại Riva luôn được khơi gợi trong tên gọi, những 
đường nét trên chiều dài 27 feet đầy tinh tế cùng phong cách hiện đại hơn 
bao giờ hết. Dù cho mang trên mình dáng dấp mượt mà, quyến rũ nhưng 
vẫn đậm chất “Riva”, ISEO luôn tự hào vì sở hữu công nghệ tân tiến nhất. 
Có thể nói, ISEO là kết tinh của truyền thống và phong cách đổi mới, mang 
lại trải nghiệm rất riêng cho bất cứ ai. Đáng chú ý nhất trên siêu phẩm này 
là sự linh hoạt chính xác của du thuyền. Dù được lựa chọn cho nhu cầu giải 
trí du ngoạn trên biển hay những nhu cầu đặc biệt khác, ISEO chắc chắn sẽ 
mang lại cảm xúc trên cả tuyệt vời. Hơn thế, việc điều khiển chiếc du thuyền 
dễ dàng có thể làm hài lòng mọi chủ nhân – dù cho là những phút giây 
riêng tư hay sự chung vui thoải mái.
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VOLVO PENTA
D4 – 300A

VOLVO PENTA
V8 300 CE

VOLVO PENTA D4 - 300A VOLVO PENTA V8 - 300 CE

300 305

41 KN 38 KN

36 KN 34 KN

250 NM 175 NM

Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Chiều dài đường nước

Số người trên thuyền

Động cơ – mã lực (HP)

Truyền động

Động cơ

Vật l iệu

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Chiều rộng tối đa

8.24 m – 27’0 

8.21 m – 26’11

7.08 m – 23’3 

6

Aquamatic Duoprop DPH

GRP

84 L – 22 Gal

330 L – 87 Gal

3.850 kg – 8,488 lbs 

2.940 kg – 6,482 lbs 

0.96 m – 3’2’’

2.5 m – 8’2”
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AQUARIVA SUPER

Du thuyền AQUARIVA SUPER được tạo ra để kể câu chuyện của một huyền 
thoại và tuyệt tác này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Ngoại 
hình thừa hưởng tính biểu tượng của thế hệ Aquarama, nhưng chiếc du 
thuyền này vẫn giữ được tất cả sức quyến rũ bất hủ vượt thời gian cùng với 
hệ thống công nghệ tân tiến nhất. Đường nét tinh tế, vẻ ngọt ngào của 
chiếc du thuyền đã tiếp nối những thước phim hấp dẫn đã từng làm say 
đắm lòng người của Brigette Bardot hay Sophia Loren. Không chỉ chú ý vào 
những đường nét chi tiết tinh tế nhấn mạnh vào sự thoải mái của chủ nhân, 
chiếc du thuyền này còn mang nét thanh lịch nhẹ nhàng mang tới những 
trải nghiệm độc đáo.
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Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Phòng tắm

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Truyền động

Chiều dài đường nước

Số người trên thuyền

Động cơ – mã lực (HP)

Động cơ

Vật l iệu

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

10,07 m – 33’0

YANMAR 8LV – 370 

1 CABIN

9,92 m – 32’7

SHAFT LINE 

155 NM

01

01

41.5 KN

36 KN

8,40 m – 27’7

8

YANMAR 8LV

370 

GRP

130 L – 34 Gal

480 L – 127 gal

6.600 kg – 14.552 LBS

5.250 kg - 11.574 LBS

0,96 m – 3’2

2,8 m – 9’2
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Rivamare được ví von như một viên ngọc quý trên chiếc vương miện Riva, 
tỏa sáng cùng với những kiệt tác du thuyền khác như Aquariva Super và 
Aquarama. Mang trên mình những đường nét đầy kỳ công kết hợp cùng kỹ 
thuật tân tiến, đây là mẫu du thuyền thể thao quyến rũ người xem ngay từ 
cái nhìn đầu tiên. RIVAMARE tự hào vì đã hiện thực hóa giấc mơ của Carlo 
Riva: sáng tạo ra những mẫu thuyền tuyệt mỹ.

RIVAMARE - GIẤC MƠ CHÂN THẬT
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Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Phòng tắm

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Truyền động

Chiều dài đường nước

Số người trên thuyền

Động cơ – mã lực (HP)

Động cơ

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

11.88 m – 39’0 

YANMAR PENTA D6 400

1 CABIN

11.72 m - 38’5

01

01

10.10 m – 33’2

8

AQUAMATIC DUOPROP DPH 

40 KN

31 KN

280 NM

VOLVO PENTA D6

400

330 L – 87 GAL

1.000 L – 264 GAL 

11.500kg – 25.353 LBS

9.000 kg – 19,842 LBS

1.16 m – 3’10

3.5 m – 11’6
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DOLCERIVA New - KỶ NGUYÊN CỦA NHỮNG THIẾT KẾ TÂN TIẾN 

Có những mẫu du thuyền kể về những câu chuyện quen thuộc, nhưng cũng 
có những mẫu du thuyền vang lên những câu chuyện độc nhất – như DOL-
CERIVA – với thiết kế và phong cách khác biệt sâu sắc đã mở ra một chương 
hoàn toàn mới trong lịch sử du thuyền. 

Sáng tạo mới mẻ đầy tính cảm hứng của RIVA chính là mẫu du thuyền 48 
feet được tạo ra với tôn chỉ mang lại cuộc sống thoải mái trên đại dương. 
Thiết kế mang tính tương lai cùng với đặc trưng của những di sản RIVA 
danh tiếng đã tạo nên mẫu du thuyền độc nhất: DOLCERIVA
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Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Phòng tắm

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Truyền động

Chiều dài đường nước

Số người trên thuyền

Động cơ – mã lực (HP)

Động cơ

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

14.92 m – 48’11

VOLVO D13-800/ VOLVO D13-1000

1 CABIN + PHÒNG ĂN

14.76 m – 48’5

V-DRIVE

230 NM / 210 NM

01

01

35 KN / 40 KN

27 KN / 35 KN

12.80 m -42’0

8

VOLVO D13

800 / 1000

310 L – 82 GAL

1.800 L – 476 GAL

24.500 kg – 54, 013 LBS

21.400 kg – 47.179 LBS

1.48 m – 4’10

4.26 m – 14’0
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56' RIVALE - TRÊN CẢ HOÀN HẢO

Quyến rũ và mạnh mẽ, du thuyền 56’ RIVALE là một chiếc cruiser đã tạo 
ra cơn sốt từ sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thể thao, thiết kế tinh 
tế cùng tính năng độc đáo. Là thành quả của sự hợp tác giữa Officina 
Italiana Design và Phòng kỹ thuật tập đoàn Ferretti, mẫu du thuyền này 
chắt lọc những tinh túy đã đưa Riva lên đỉnh cao của giới du thuyền. 
Phong cách nghệ sĩ, sự khéo léo bậc thầy cùng công nghệ tân tiến kết hợp 
với nhau tạo thành một siêu phẩm đánh gục người xem ngay từ cái nhìn 
đầu tiên. 56’ RIVALE là sự lựa chọn hoàn hảo cho kỳ nghỉ trên đại dương 
và tận hưởng những tinh túy của huyền thoại Riva cùng những hành trình 
không thể nào quên. 
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Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Phòng tắm

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Truyền động

Chiều dài đường nước

Số người trên thuyền

Động cơ – mã lực (HP)

Động cơ

Vật l iệu

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

Cabin thủy thủ

Phòng tắm trong khoang thủy thủ

17.27 m – 56’8

MAN V8-1000 / MAN V8-1200

2 Cabin + 1 Cabin thủy thủ 

17.16 m – 56’4

03

01

01

02

13.99 m -45’11

10

V-drive

34 KN / 38KN

28 KN / 32 KN

210 NM / 200 NM

MAN V8-1000 / MAN V8-1200

1000 / 1200

GRP

530 L – 140 GAL

2.300 L – 608 GAL

31.000 kg – 68,343 LBS

27.000 kg – 59.525 LBS

1.45 m – 4’9

4.74 m – 15’7
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76' BAHAMAS - SỰ ĐƠN GIẢN ĐỘC ĐÁO

Tên gọi BAHAMAS từ lâu đã là một phần trong câu chuyện của Riva. Chiếc 
du thuyền gợi lên một nét quyến rũ tuyệt vời của những hòn đảo thiên 
đường với mong muốn khám phá bởi những mẫu du thuyền trong mơ. Đó 
chính là nguồn cảm hứng tạo ra chiếc du thuyền 76’ BAHAMAS – du thuyền 
mui trần thứ hai, mẫu thuyền máy nổi bật được kết hợp từ những nét hấp 
dẫn vượt thời gian cùng nét tinh tế của công nghệ mới. Không có gì đáng 
ngạc nhiên khi mẫu thuyền thể thao với vận tốc đáng ngạc nhiên, kiểu dáng 
thanh lịch và công nghệ hiện đại này là đối tượng săn lùng của giới đam mê 
du thuyền.
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Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Phòng tắm

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Truyền động

Chiều dài đường nước

Số người trên thuyền

Động cơ – mã lực (HP)

Động cơ

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

Cabin thủy thủ

Phòng tắm trong khoang thủy thủ

23.25m – 76’3

MAN V12-1550/ MAN V12 -1800

3Cabin + 1 Cabin thủy thủ 

22.67m – 74’5

3

1

1

3

19.57m -64’2

16

V-drive

32 KN / 37KN

28 KN / 32KN

320 NM

MAN V12 – 1550 / MAN V12 – 1800

1550 / 1800

840 l ít – 222 gal

5600 Lít – 1479 lbs 

60,500 kg – 133,380 lbs

52,300 kg – 115,302 lbs 

1,98m – 6’6

5.75m – 18’10
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88' FLORIDA - TỰ DO TRÊN ĐẠI DƯƠNG

Định nghĩa của sự hoàn hảo sẽ thay đổi theo thời gian, mẫu du thuyền 88’ 
FLORIDA đã chứng minh điều đó. Mẫu thuyền này một lần nữa tái định 
nghĩa những định luật về nghệ thuật du thuyền cho những trải nghiệm thú 
vị hơn bao giờ hết. Những đường nét tinh tế, mạnh mẽ kết hợp giữa chiếc 
Coupe và tàu tuần dương tạo ra sự thay đổi trong lịch sử của dòng thuyền 
mui trần độc quyền được mượn ý tưởng từ thế giới xe hơi. Phong thái không 
thể nhầm lẫn – thành quả trí tưởng tượng tuyệt vời của Mauro Micheli – kết 
hợp hoàn hảo với công nghệ hàng hải hiện đại. Thanh lịch, tân tiến, sức 
mạnh và tốc độ, tất cả đều mang một dấu ấn Riva rất riêng, bạn còn mong 
chờ gì hơn ở một chiếc du thuyền? 
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Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Phòng tắm

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Truyền động

Chiều dài đường nước

Số người trên thuyền

Động cơ – mã lực (HP)

Động cơ

Vật l iệu

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

Cabin thủy thủ

Phòng tắm trong khoang thủy thủ

26.84m – 88’1

MTU 16V 2000 M96/M96L

4 Cabin + 2 Cabin thủy thủ 

23.98m – 78’8

4

2

1

4

21.42m - 70’3

20

V-drive

38.5 KN / 40.5KN

34 KN / 35KN

340 NM / 330 NM

MTU16V 2000 M96/M96L

2435 / 2638

GRP

990 l ít – 262 gal

7500 Lít – 1981 lbs 

73,700 kg – 162,481 lbs

63,000 kg – 138,891 lbs 

1.82m – 6’0

6.29m – 20’8
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66' RIBELLE - HIỆN ĐẠI & QUYẾN RŨ 

Du thuyền 66’ RIBELLE với sắc thái táo bạo, mạnh mẽ đến từ ngay chính cái 
tên nhưng đó không phải là tất cả. Mẫu thuyền tuyệt vời này không có bất 
kì một chi tiết mang tính phổ thông nào bởi sự kết hợp khéo léo của các tính 
năng trên thuyền tạo ra một không gian giải trí thoải mái. Là mẫu thuyền 
đầu tiên được xuất xưởng tại nhà máy Sarnico, du thuyền 66’ RIBELLE thể 
hiện tinh thần Riva theo một cách rất riêng với sự pha trộn tuyệt vời giữa 
công nghệ và nghệ thuật.
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Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Phòng tắm

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Truyền động

Chiều dài đường nước

Số người trên thuyền

Động cơ – mã lực (HP)

Động cơ

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

Cabin thủy thủ

Phòng tắm trong khoang thủy thủ

20.67m – 67’1

MAN V12 - 1550

3 Cabin + 1 Cabin thủy thủ 

20.06m – 65’1

3

1

1

3

16.98m - 55’8

12

V-drive

37 KN

33 KN

250 NM

MAN V12 1550

1550

710 l ít – 188 gal

3800 Lít – 1004 lbs 

46,500 kg – 102,515lbs

39,500 kg – 87,083 lbs 

1.80m – 5’11

5.29m – 17’4
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76' PERSEO - BIỂU TƯỢNG CỦA NGỌN SÓNG 

Mỗi mẫu Sportfly Riva đều có một sứ mệnh: trở thành một biểu tượng, một 
chương mới cho câu chuyện thành công của những siêu du thuyền. Mang 
vẻ đẹp táo bạo của một chiến binh Hy Lạp như chính cái tên của mình, 76’ 
PERSEO không phải là ngoại lệ. Công thức kết hợp thanh lịch và thể thao 
chưa bao giờ thất bại trong việc gây ấn tượng với người xem. Cửa sổ với 
diện tích hơn 40m2 mang tới không gian tràn ngập ánh sáng và một tầm 
nhìn bao quát hoàn hảo cho Thuyền trưởng, trong khi những điểm trang trí 
tinh xảo biến mọi hành trình trên biển trở thành trải nghiệm bậc nhất cho 
mọi giác quan. 
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Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Phòng tắm

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Truyền động

Chiều dài đường nước

Số người trên thuyền

Động cơ – mã lực (HP)

Động cơ

Vật l iệu

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

Cabin thủy thủ

Phòng tắm trong khoang thủy thủ

23.25m – 76’3

MAN V12 – 1800/MAN V12 -1550

3 Cabin + 1 Cabin thủy thủ 

22.67m – 74’5

3

1

1

3

19.57m - 64’2

16

V-drive

37 KN / 32KN

32 KN / 28KN

315 NM

MAN V12 1880 / 1550

1800 / 1550

GRP

840 l ít – 222 gal

5600 Lít – 1479 lbs 

60,500 kg – 133,380lbs

52,300 kg – 115,302 lbs 

1.90m – 6’3

5.75m – 18’10
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88' FOLGORE
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Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Chiều dài đường nước

Số người trên thuyền

Động cơ – mã lực (HP)

Động cơ

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

Cabin thủy thủ

Cấp thiết kế

MTU 16V 2000 M96 MTU 16V 2000 M96L

2435 2638

36 kn 38 kn

30 kn 32 kn

350 NM 340 NM

MTU 16V 2000 M96
4 CABINS + 2 CREW

MTU 16V 2000 M96L
4 CABINS + 2 CREW

26.92 m – 88’4’’

23.98 m – 78’8’’

02 ( t iêu chuẩn )

Classification B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.

04

22.12 m – 72’7’’

20

1.200 L

8.000 L

82.000kg

70.000 kg

1.97 m – 6’6’’

6.31 m – 20’8’’





90' ARGO New - MANG TÊN HUYỀN THOẠI  

Du thuyền 90’ ARGO là ví dụ có 1 không 2 của Riva thế hệ mới dòng lái nóc. 
Mang trên mình một thiết kế mang tính tương lai, cái tên gợi nhắc tới một 
huyền thoại và những hệ thống công nghệ tân tiến, tất cả đã tạo ra một vẻ 
đẹp cho ARGO, nổi bật giữa thế giới du thuyền. Thiết kế hướng về phía 
trước có thể  nhận ra ngay tức khắc, được định hình bởi những đường nét 
thể thao mạnh mẽ, tự do, thu hút mọi ánh nhìn. Bên cạnh sự xa hoa thanh 
lịch và tuyệt đỉnh thư giãn, các không gian rộng rãi đã hoàn thiện một sản 
phẩm với phong cách Riva không thể nhầm lẫn với sự đóng góp của những 
tên tuổi thiết kế nội thất nổi danh nhất nước Ý.
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Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Phòng tắm

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Truyền động

Chiều dài đường nước

Số người trên thuyền

Động cơ – mã lực (HP)

Động cơ

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

Cabin thủy thủ

Phòng tắm trong khoang thủy thủ

28.49m – 93’6

MTU 12V 2000 M96L | MTU 16V 2000 M84 | MTU 16V 2000 M96

4 Cabin + 2 Cabin thủy thủ 

23.98m – 78’8

5

2

2

4

23.10m – 75’9

20

V-drive

26 KN | 28KN | 30KN

22 KN | 24KN | 26KN

320 NM / 300NM

MTU 12V 2000 M96L | MTU 16V 2000 M84 | MTU 16V 2000 M96

1948 | 2218 | 2435

1,320 l ít – 349 gal

8,700 Lít – 2,298 lbs 

98,000 kg – 216,053 lbs

85,000 kg – 187,393 lbs 

2.15m – 7’1’

6.50m – 21’4
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100' CORSARO – CHUYẾN PHIÊU LƯU CỦA SỰ HOÀN HẢO

CORSARO – hay CORSAIR – mang trong mình nhiều hơn chỉ là một tên gọi. 
Đó còn là một lời hứa hẹn rằng chiếc du thuyền này, với linh hồn mạnh mẽ 
bất biến - sẽ là vị thần bảo vệ mỗi khi cưỡi lên những con sóng. Tỷ lệ hùng 
vĩ kết hợp hài hòa với thiết kế thể thao tạo ra những đường nét như mũi tên. 
Tiếp nối vị trí mà những huyền thoại đi trước đã để lại, 100’ CORSARO đã 
tiến xa hơn cả những bậc tiền bối lẫy lừng nhờ sự hợp nhất mê hoặc giữa 
năng suất và sự thư giãn thoải mái, giữa công nghệ và thiết kế, giữa phong 
cách và sự an toàn. Nội thất du thuyền được đánh giá là kiệt tác của kiệt 
tác với dấu ấn không thể nhẫm lẫn được từ những bậc thầy thiết kế nước Ý. 
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Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Phòng tắm

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Truyền động

Chiều dài đường nước

Số người trên thuyền

Động cơ – mã lực (HP)

Động cơ

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

Cabin thủy thủ

Phòng tắm trong khoang thủy thủ

29.90m – 98’1

MTU 16V 2000 M96 | MTU 16V 2000 M96L

5 Cabin + 3 Cabin thủy thủ 

23.97m – 78’8

6

3

2

5

22.30m - 73’2

20

Shaft Line

26 KN / 28KN

23 KN / 24KN

310 NM / 300NM

MTU 16V 2000 M96 / M96L

2435 / 2638

1,320 l ít – 349 gal

9,000 Lít – 2,378 lbs 

110,000 kg – 242,509lbs

99,000 kg – 2,378 lbs 

2.26m – 7’5’

6.70m – 22’
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110’ DOLCEVITA New – TÁI ĐỊNH NGHĨA DÒNG LÁI NÓC 

Siêu du thuyền này hùng vĩ như một tác phẩm nghệ thuật, rực rỡ như một 
kỷ nguyên huyền diệu nhất trong lịch sử, DOLCEVITA là cruiser bằng sợi 
thủy tinh mới nhất của RIVA, kiệt tác mới nhất của dòng thuyền lái nóc. Đây 
là thành quả của sự hợp tác giữa Officina Itaniana Design và bộ phận kỹ 
thuật của tập đoàn Ferretti, tuyệt tác trên đại dương này mang một vẻ đẹp 
quyến rũ. Có thể nói rằng DOLCEVITA là một tác phẩm hoàn hảo ở mọi góc 
nhìn – từ ánh nhìn không thể cưỡng lại đến sự hài hòa về mặt thẩm mỹ, sự 
tiện nghi song hành cùng công nghệ tân tiến và những trải nghiệm độc 
nhất mà chiếc du thuyền mang lại. 
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Chiều dài toàn bộ

Chiều dài phần vỏ

Cabin

Phạm vi hành trình

Tốc độ hành trình

Tốc độ tối đa

Truyền động

Chiều dài đường nước

Số người trên thuyền

Động cơ – mã lực (HP)

Động cơ

Nước ngọt

Nhiên l iệu

Trọng lượng toàn tải

Trọng lượng không tải

Mớn

Chiều rộng tối đa

Cabin thủy thủ

33.53 m – 110’

MTU 16V 2000 M96L

33.43m – 109’8’’

03 ( t iêu chuẩn )

05

28.28 m – 92’9”

20

MTU 16V 2000 M96L

2638

Shaft l ine

26 kn

23 kn

430 NM

3000L

15.300 L

147.000 kg

124.000 kg 

1.90 m – 6’6’’

7.27 m – 23’10’’
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