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ARRONET 24,5CC 
Arronet 24,5CC je komfortní, sedmimetrová „kabinovka“ pro 8 lidí s možností využití po celý 
rok. Kabina je užší než šíře vnitřního prostoru, je z obou stran obchozí a je opatřena na obou 
stranách posuvnými dveřmi pro přístup jak k předním sedadlům, tak i k zadní lavici. V kabině 
se pohodlně posadí 4 osoby a při jízdě díky uložení kabiny na gumovém polštáři si mohou 
užívat naprostého ticha a klidu bez vibrací. Pocit při jízdě v této kabině se dá srovnat bez 
nadsázky s jízdou v kvalitním automobilu. Snadné ovládání s vynikajícími jízdními 
vlastnostmi Vám poskytne pocit naprostého bezpečí na jakékoliv vodní ploše. Celá loď je 
svařena z kvalitního námořnického hliníku a tuhost kýlu je velmi vysoká. Odolná podlaha po 
celé ploše lodi je pochozí po celé délce lodi. Díky delšímu a širšímu trupu oproti Arronetu 
23,5C je možné nainstalovat motor o výkonu až 300 HP. 

 
Klíčové přednosti a základní vybavení lodě Arronet 24,5CC 
- Hydraulické řízení do 150HP 
- Prosklení kabiny z tvrzeného autoskla 4mm (10ks) 
- 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 
- Nástupní zábradlí na přídi 
- Bezpečnostní madlo 40mm po obvodu celého trupu  
- 2x polstrované otočné křeslo (barva černá) 
- 4x LED osvětlení interiéru 
- 6x LED osvětlení paluby 
- 1x pracovní světlo na přední palubě 
- 1x pracovní světlo na zadní palubě 
- 1x 12V zásuvka  
- Povrchově upravená přístrojová deska 
- Pogumované plochy nad přístrojovou deskou a uvnitř schránky 
- 2x držák nápoje 
- 2x stěrač 
- Odhlučnění interiéru, barva černá 
- Vestavěné bezpečnostní vztlakové airbagy 
- Polstrovaná lavice (barva černá) 
- Hasící přístroj v kabině 
- Vestavěná 157 L palivová nádrž s čidlem  
- Centrální pojistkový panel upravený dle vybavenosti plavidla 
- Hlavní vypínač 
- Gumové potahy venkovních sedaček 
- 1x anoda 
- 2x akumulátor 12V / 75Ah  
- Uzavřená izolovaná po stranách obchozí kabina se dvěmi posuvnými dveřmi na stranách 

a otevírací posuvnou střechou, uložená na gumovém polštáři 
- Sklopná světelná rampa 
- Trimovací plošky Lenco s ochranou proti ledu 
- Hledáček (HELLA) 
- Ochrana kýlu 
- Nezávislé naftové topení Webasto 3900 
- Navigace Garmin 1020 (bez mapy) 
- Volant potažený příjemnou měkčenou gumou 
- 4x rozměrné a pevné vázací prvky 
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- Po vnějším obvodu trupu odolná gumová ochranná otěrová lišta 
- Stupačky 

- Délka nohy závěsného lodního motoru X 
 
Hlavní technické parametry: 
Délka (mm):       7475  
Výška H (mm):       6900  
Šířka (mm):        2430  
Hmotnost bez motoru a náplní (cca kg):   1600  
Maximální povolený výkon motoru HP (kW):  300  
Palivová nádrž (liters):      157 (na přání 217) 
Maximální počet cestujících vč. kapitána:   8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       bez DPH  s DPH 

CENA bez motoru:     1.610.016,- Kč 1.948.119,- Kč 
Cena vč. motoru Honda BF150AK2 XU:  1.800.826,- Kč 2.179.000,- Kč 
Cena vč. motoru Honda BF200AK3 XU:  1.861.157,- Kč 2.252.000,- Kč 
Cena vč. motoru Honda BF250A2 XU:  1.907.025,- Kč 2.307.500,- Kč 


