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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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