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ARRONET 27SP 
Arronet 27SP je největší a nerobustnější lodí s ovládací konzolí. Na palubě tohoto Arronetu 
naleznete ovládací konzoli s místem pro kapitána a spolujezdce na polstrovaných sedačkách 
se sklopným opěradlem a v druhé řadě polstrovanou lavici se sklopným opěradlem. Posádka 
je při jízdě chráněna větným proskleným štítem s bočními okny. Kabinu lze uzavřít pomocí  
plátěné střechy. Loď lze vyrobit na přání i s uzavřenou přední palubou, kde vznikne kajuta 
s možností přespání. Větný štít je opatřen stěrači a kolem konzole je dostatek místa pro 
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. 
Arronet 27SP je robustní loď odolná i hrubému zacházení. 
 

Klíčové přednosti a základní vybavení lodě Arronet 27SP 
- Hydraulické řízení 
- 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 
- 2x stěrače s ovládáním páčkou pod volantem 
- 2x 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 
- 1x anoda 
- 4x rozměrné a pevné vázací prvky 
- 1x koupací žebřík 
- 4x rozměrné a pevné vázací prvky 
- Vestavěné bezpečnostní vztlakové airbagy 
- Radarový oblouk  
- Nástupní zábradlí na přídi 
- 2x sedadlo s uzamykatelnou schránkou 
- Po vnějším obvodu trupu odolná gumová ochranná otěrová lišta 

- Délka nohy závěsného lodního motoru X 
 
Hlavní technické parametry: 
Délka (mm):       8400  
Výška H (mm):       8030  
Šířka (mm):        2700  
Hmotnost bez motoru a náplní (cca kg):   1860/1660 
Maximální povolený výkon motoru HP (kW):  300  
Palivová nádrž (liters):      240  
Maximální počet cestujících vč. kapitána:   10 
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       bez DPH  s DPH 

CENA bez motoru:     1.279.184,- Kč 1.547.813,- Kč 
Cena vč. motoru Honda BF225AK3 XU:  1.582.645,- Kč 1.915.000,- Kč 
Cena vč. motoru Honda BF250A2 XU:  1.611.570,- Kč 1.950.000,- Kč 
Cena vč. motoru 2x Honda BF150AK2 X: 1.818.182,- Kč 2.200.000,- Kč 


