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ARRONET 23,5CRW 
Arronet 23,5CRW je komfortní, sedmimetrová „kabinovka“ pro 8 lidí s možností využití po 
celý rok. V kabině se pohodlně posadí 6 osob a na vnější palubě je k dispozici sezení pro 4 
osoby. Arronet 23,5CRW se od své sestry 23,5C liší sklopnou nájezdovou rampou na přídi 
s nájezdem. Po tomto nájezdu lze na přední palubu najet se čtyřkolkou. Ovládání sklopné 
rampy je mechanické, manuální, pákou umístěnou přímo v přídi lodi. 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 a velké úložné prostory činí 
z této pracovní lodi pomocníka do nepohody. Díky robustní konstrukci, dobrému výhledu z 
kabiny, nosnosti, velkému nákladovému prostoru, snadnému přístupu do kabiny jak z přední, 
tak i ze zadní paluby, snadná údržba, výkon, komfort, velké prostory a ještě mnohem více je 
pro pracovní čety údržby říčních koryt, údolních nádrží či policejní složky snadnou volbou pro 
široké spektrum využití. Arronet 23,5CRW je ideální volbou pro pracovní a služební plavidla. 

 
Klíčové přednosti a základní vybavení lodě Arronet 23,5CRW 
- Hydraulické řízení  
- Prosklení kabiny z tvrzeného autoskla 4mm (8ks) 
- Elektrická nádní pumpa (bilge pump) s plovákovým čidlem 
- LED osvětlení 
- Schránka na vázací lano na zádi 
- Sada fendrů 
- Nárazníková guma 
- 2x koupací plošinka na zádi 
- 1x koupací žebřík 
- 2x nástupní zábradlí na přídi 
- Bezpečnostní madlo 40mm po obvodu celého trupu  
- 2x polstrované otočné křeslo (barva černá) 
- 2x čtecí lampička 
- 1x 12V zásuvka na pravé straně kabiny 
- Povrchově upravená přístrojová deska 
- Pogumované plochy nad přístrojovou deskou a uvnitř schránky 
- 2x držák nápoje 
- 2x stěrač 
- Akumulátor 12V / 75Ah (dvojitá je nutná při větším motoru než 150HP nebo v případě 

instalace elektrického topení) 
- Uzamykatelné přední posuvné dveře 
- Uzamykatelné zadní křídlové dveře 
- Uzavřená izolovaná kabina s uzamykatelnými čelními i zadními dveřmi a otevírací 

střechou 
- Odhlučnění interiéru, barva černá 
- Vestavěné bezpečnostní vztlakové airbagy 
- 2x polstrovaná lavice (barva černá) 
- Hasící přístroj v kabině 
- Vestavěná 157 L palivová nádrž s čidlem  
- Centrální pojistkový panel na 12 pojistek 
- Hlavní vypínač 
- Gumové potahy venkovních sedaček 
- 1x anoda 
- Externí palivový filtr 
- Kryt kotvy 
- Sklopná světelná rampa 
- Trimovací plošky Lenco s ochranou proti ledu 
- Hledáček (HELLA) 
- Ochrana kýlu 
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- Volant potažený příjemnou měkčenou gumou 
- 4x rozměrné a pevné vázací prvky 
- Po vnějším obvodu trupu odolná gumová ochranná otěrová lišta 
- Stupačky 

- Délka nohy závěsného lodního motoru X 
 
Hlavní technické parametry: 
Délka (mm):       7000  
Výška H (mm):       6900  
Šířka (mm):        2400  
Hmotnost bez motoru a náplní (cca kg):   1400  
Maximální povolený výkon motoru HP (kW):  150  
Palivová nádrž (liters):      157  
Maximální počet cestujících vč. kapitána:   8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
    
 
        
       bez DPH  s DPH 

CENA bez motoru:     1.322.088,- Kč 1.599.726,- Kč 
Cena vč. motoru Honda BF80A LRTU:  1.437.190,- Kč 1.739.000,- Kč 
Cena vč. motoru Honda BF115DK1 XU:  1.475.207,- Kč 1.785.000,- Kč 
Cena vč. motoru Honda BF150AK2 XU:  1.535.537,- Kč 1.858.000,- Kč 


