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ARRONET 23,5SPT 
Arronet 23,5SPT byl vyvinut ve spolupráci se společností Nordic Sea Angling ze severního 
Norska,zabývající se vybavením pro sportovní rybolov. Je konstrukčně totožná s modelem 
Arronet 23,5SP. Na palubě tohoto Arronetu je řídící konzole a při jízdě je kapitán se 
spolujezdcem chráněn větným proskleným štítem. Navíc je tato konzole doplněna o lehkou 
hliníkovou konstrukci nesoucí hliníkovou pevnou střechu s možností instalace radaru, antén,  
osvětlení a poskytující ochranu proti slunečnímu záření a odstřikující vodní tříšti. Prostorná 
paluba a rozměrný průchod kolem řídící konzole poskytuje dostatek místa pro několik rybářů 
tak, aby nepřekáželi jeden druhému. Podélná stabilita lodi těchto rozměrů je mimořádná, ale 
manévrovatelnost zůstává zachována. Celá loď je svařena z kvalitního námořnického hliníku 
a tuhost kýlu je velmi vysoká. Tvar a tuhost kýlu dávají lodi mimořádné jízdní vlastnosti. 
Arronet 23,5SPT je robustní loď přizpůsobená pro náročné sportovní rybáře. 
 

Klíčové přednosti a základní vybavení lodě Arronet 23,5SPT 
- Hydraulické řízení do 150HP 
- Ovládací pult s čelním lexanovým štítem v ochranném rámu 
- LED osvětlení 
- Elektrická nádní pumpa (bilge pump) s plovákovým čidlem 
- Sada fendrů 
- 2x koupací plošinka na zádi 
- 1x koupací žebřík 
- Bezpečnostní madlo 40mm po obvodu celého trupu  
- 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 
- 1x 12V zásuvka uvnitř schránky 
- 1x anoda  
- Lehká hliníková konstrukce s hliníkovou střechou nad centrální konzolí 
- 10x držáky rybářských prutů 
- Uzamykatelná schránka na zádi 
- Obvodové zábradlí na zádi 
- Snímatelné zábradlí 180mm (800mm nad palubou) 
- Radarový oblouk  
- Nástupní zábradlí na přídi 
- Po vnějším obvodu trupu odolná gumová ochranná otěrová lišta 
- Délka nohy závěsného lodního motoru X 

 
Hlavní technické parametry: 
Délka (mm):       7270  
Výška H (mm):       6900  
Šířka (mm):        2400  
Hmotnost bez motoru a náplní (cca kg):   1050  
Maximální povolený výkon motoru HP (kW):  200  
Palivová nádrž (liters):      157  
Maximální počet cestujících vč. kapitána:   8  
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       bez DPH  s DPH 

CENA bez motoru:     730.856,- Kč 884.336,- Kč 
Cena vč. motoru Honda BF100A LRTU:  908.264,- Kč 1.099.000,- Kč 
Cena vč. motoru Honda BF150AK2 XU:  991.736,- Kč 1.200.000,- Kč 
Cena vč. motoru Honda BF200AK3 XU:  1.052.893,- Kč 1.274.000,- Kč 


