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ARRONET 27Ci 
Arronet 27Ci je komfortní, osm a půl metrová „kabinovka“ pro 10 lidí s možností využití po celý 
rok. Tato štíhlá a elegantní loď je díky svému komfortu vhodná jako služební loď do větších 
společností, státních firem či dozorových orgánů typu policie nebo plavební správy. 
Zadní část paluby může být jednolitá se snímatelným zábradlím dokola, nebo část odsazená 
níže jako koupací plošina s pevným zábradlím. Dispozice kabiny je rovněž flexibilní. Zadní 
dveře lze umístit tak, aby uvnitř bylo možné umístit lavici do „L“, nebo 2x lavici po stranách. 
Odhlučněné panely kabiny a vnitřní polstrování zaručuje mimořádnou izolaci proti vnějšímu 
hluku. Kabina je natolik rozměrná, že i při nepřízni počasí se vměstnají všichni pasažéři na lodi 
a je vybavena vším, co k lodi této kategorie patří, vč. navigace GARMIN 4010, nezávislého 
naftového topení WEBASTO, odpružených křesel, polstrovaných lavic s opěradly, LED 
osvětlení, pracovního hledáčku a dalšího vybavení. 
Do této lodi je doporučen jako pohon dieselový motor Volvo Penta D4 – šestiválec, common 
rail o výkonech 260 - 300 HP s pohonem „dualprop“. Dle libovůle zákazníka lze na loď 
namontovat i závěsný lodní motor nebo dvoumontáž. Ohromná jak přední, tak i zadní paluba 
poskytuje pocit ohromného prostoru.  
 

Klíčové přednosti a základní vybavení lodě Arronet 27Ci 
- Hydraulické řízení do 300 HP  
- Elektrická nádní pumpa (bilge pump) s plovákovým spínačem 
- Manuální nádní pumpa (bilge pump) 
- Vestavěné bezpečnostní vztlakové airbagy 
- 2x akumulátor 12V / 105Ah 
- LED Předpisové osvětlení plavidla 
- Vestavěná palivová nádrž s palivoměrem 
- Uzavřená zvukově a tepelně izolovaná kabina se dvěmi posuvnými dveřmi a otevírací 

střechou 
- Interiér kabiny šedo-černý, zvukovou izolací zadní části střechy a zadního čela, boky kabiny 

potaženy kobercem  
- Prosklení kabiny z tvrzeného autoskla 6mm 
- Osvětlení interiéru LED integrovaným osvětlením 
- Pogumovaný ovládací pult pro přístrojové vybavení a ovládání včetně odkládacích ploch a 

přihrádek 
- Pojistková skříň a hlavní vypínač v kabině 
- Zabudovaná navigace Garmin 1020 (bez mapy) 
- 2x čtecí lampička 
- 2x polstrované odpružené křeslo (barva černá) 
- 2x držák nápoje 
- 2x polstrovaná lavice ve tvaru „L“ s opěradlem (barva černá) 
- Nezávislé naftové topení o výkonu 3900W (Webasto) 
- Přenosný hasicí přístroj na palubě 
- Automatický hasicí přístroj v motorovém prostoru 
- Odhlučnění motorového prostoru 
- 2x stěrače s ovládáním páčkou pod volantem 
- stěrač u spolujezdce lze ovládat zvláštním tlačítkem z místa spolujezdce 
- Dveře do kabiny opatřeny venkovním i vnitřním zámkem  
- Čelní venkovní sedadlo s otevřenou schránkou 
- Radarový oblouk s osvětlením 
- Výstražná houkačka 
- Ručně ovládaný hledáček (Hella) 
- 2x prostorové osvětlení na přídi a 2x na zadní palubě (celkem 4) 
- Osvětlení prostoru s kotvou 
- 1x pracovní světlo na zadní palubě (LED) 
- 1x 12V zásuvka na pravoboku 
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- Integrovaný střešní nosič 
- Trimovací klapky s ochranou proti ledu 
- 4x rozměrné a pevné vázací prvky na přední palubě 
- Bezpečnostní zábradlí po obvodu trupu 40mm 
- 2x koupací plošina 
- 1x žebřík 
- 4x uzamykatelná schránka na přední palubě 
- Uzamykatelná schránka na přední palubě 
- Nástupní zábradlí na přídi 
- Odnímatelné zábradlí na zádi 
- Po vnějším obvodu trupu 2x odolná gumová ochranná otěrová lišta 
 

Hlavní technické parametry: 
Délka (mm):       8600  
Výška H (mm):       8300  
Šířka (mm):        2700  
Hmotnost bez motoru a náplní (cca kg):   2050  
Maximální povolený výkon motoru HP (kW):  260 - 315  
Palivová nádrž (liters):      266 
Maximální počet cestujících vč. kapitána:   10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       bez DPH  s DPH 

CENA bez motoru:     2.234.232,- Kč 2.703.421,- Kč 
Cena vč. motoru Volvo Penta D4260DP: 3.541.322,- Kč 4.285.000,- Kč 
Cena vč. motoru Volvo Penta D4300DP: 3.698.347,- Kč 4.475.000,- Kč 


