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ARRONET 20,5SPO 
Arronet 20,5SPO je určena pro 8 osob. Na palubě tohoto Arronetu jste chráněni polokabinou 
s rozměrnými prosklenými štíty. Jako volitelné příslušenství lze pro loď dokoupit plátěnou 
střechu s boky a získáte tak skvělý kompromis mezi kabinovou lodí a otevřenou lodí 
s konzolí. Rozlehlý kokpit s vynikajícími jízdními vlastnostmi Vám poskytne pocit naprostého 
bezpečí na jakékoliv vodní ploše. Stabilita lodi těchto rozměrů je mimořádná. Přední okna 
jsou opatřena stěrači a posuvné dveře umožňují snadný přístup na přední část paluby. Celá 
loď je svařena z kvalitního námořnického hliníku a tuhost kýlu je velmi vysoká. Tvar a tuhost 
kýlu dávají lodi mimořádné jízdní vlastnosti. Odolná podlaha po celé ploše lodi, množství 
fixačních ok pro uvázání nákladu a velké úložné prostory činí z této pracovní lodi pomocníka 
do nepohody. 
Při použití dieselového nezávislého topení získáte navíc plavidlo s možností využití po celý 
rok. Arronet 20,5SPO je robustní loď odolná i hrubému zacházení. 

 
Klíčové přednosti a základní vybavení lodě Arronet 20,5SPO 
- Hydraulické řízení 
- Kokpit typu polokabina s prosklením z tvrzeného autoskla  
- LED osvětlení 
- 2x schránky na vázací lano na zádi 
- Sklopná světelná rampa 
- Elektrická nádní pumpa (bilge pump) s plovákovým čidlem 
- Sada fendrů 
- 2x koupací plošinka na zádi 
- 1x koupací žebřík 
- 2x lavice se sklopným opěradlem 
- 2x držák nápoje 
- Akumulátor 12V / 75Ah 
- Vestavěné bezpečnostní vztlakové airbagy 
- Hasící přístroj 
- Vestavěná 157 L palivová nádrž s čidlem  
- Externí palivový filtr 
- Přístrojový panel s pojistkovou skříní (6x jistič) 
- Hlavní vypínač 
- Gumové potahy venkovních sedaček a lavice na zádi 
- 1x 12V zásuvka uvnitř přihrádky  
- 1x anoda 
- 4x rozměrné a pevné vázací prvky 
- 1x koupací žebřík 
- 2x stěrače 
- Příprava pro instalaci navigace (Garmin 4010) 
- Posuvné dveře pro přístup na přední palubu 
- 4x rozměrné a pevné vázací prvky 
- Vestavěné bezpečnostní vztlakové airbagy 
- Nástupní zábradlí na přídi 
- Po vnějším obvodu trupu odolná gumová ochranná otěrová lišta 
- Stupačky 
- Délka nohy závěsného lodního motoru XU 

 
Příklady možného nadstandardního vybavení: 
- Plátěná kabina - cabrio, nezávislé naftové topení Webasto, trimovací plošky, otočná 

křesla apod. 
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Hlavní technické parametry: 
Délka (mm):       6470  
Výška H (mm):       6100  
Šířka (mm):        2400  
Hmotnost bez motoru a náplní (cca kg):   960  
Maximální povolený výkon motoru HP (kW):  150  
Palivová nádrž (liters):      157  
Maximální počet cestujících vč. kapitána:   8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
  
 
    
       bez DPH  s DPH 

CENA bez motoru:     735.320,- Kč 889.737,- Kč 
Cena vč. motoru Honda BF80A LRTU:  897.107,- Kč 1.085.500,- Kč 
Cena vč. motoru Honda BF115DK1 XU:  935.124,- Kč 1.131.500,- Kč 
Cena vč. motoru Honda BF150AK2 XU:  995.868,- Kč 1.205.000,- Kč 


