
 
 

www.hondamarine.cz 

ARRONET 18C 
Nejmenší kabinová verze lodě Arronet 18SP stejně jako ostatní větší lodě Arronet nabízí 
pevnou a odolnou konstrukci a základní parametry, ale v kompaktnější verzi. 
Loď je opatřena kabinou s odsouvací přední částí střechy a výklopným zadním čelem 
společně se zadní částí střechy. Lze tak kabinu otevřít v případě pobytu na vodě v příznivém 
počasí a zjednodušit přístup z kabiny k motoru.  
Naopak uzavření kabiny Vás bezpečně ochrání proti dešti a nepříznivému počasí. 
Loď byla zkonstruována pro široké spektrum možného využití.  

 
Klíčové přednosti a základní vybavení lodě Arronet 18C 
- Hydraulické řízení 
- Prosklení kabiny z tvrzeného autoskla 4mm (8ks) 
- Elektrická nádní pumpa (bilge pump) s plovákovým čidlem 
- Osvětlení 
- Sada fendrů 
- 1x koupací žebřík 
- Bezpečnostní madlo 40mm po obvodu celého trupu  
- 2x polstrované otočné křeslo (barva černá) 
- Čtecí lampička 
- 1x stěrač 
- Akumulátor 12V / 75Ah 
- Uzavřená izolovaná kabina s čelními dveřmi a otevírací střechou 
- 1x 12V zásuvka 
- Odhlučnění interiéru, barva černá 
- Vestavěné bezpečnostní vztlakové airbagy 
- 2x polstrovaná lavice (barva černá) 
- Hasicí přístroj v kabině 
- Vestavěná 79 L palivová nádrž s čidlem  
- Přístrojový panel s pojistkovou skříní (6x jistič) 
- Hlavní vypínač 
- Gumové potahy venkovních sedaček 
- 1x anoda 
- Volant potažený příjemnou měkčenou gumou 
- 4x rozměrné a pevné vázací prvky 
- 2x sedadlo s uzamykatelnou schránkou 
- Po vnějším obvodu trupu odolná gumová ochranná otěrová lišta 
- Délka nohy závěsného lodního motoru L 
- Externí palivový filtr 
- 4x rozměrné a pevné vázací prvky 
- 2x sedadlo s uzamykatelnou schránkou 
- Po vnějším obvodu trupu odolná gumová ochranná otěrová lišta 
- Délka nohy závěsného lodního motoru L 

 
Hlavní technické parametry: 
Délka (mm):       5360  
Výška H (mm):       5360  
Šířka (mm):        2100  
Hmotnost bez motoru a náplní (cca kg):   750  
Maximální povolený výkon motoru HP (kW):  90  
Palivová nádrž (liters):      79  
Maximální počet cestujících vč. kapitána:   6  
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       bez DPH  s DPH 

CENA bez motoru:     692.664,- Kč 838.123,- Kč 
Cena vč. motoru Honda BF80A LRTU:  857.851,- Kč 1.038.000,- Kč 


