AMT 185 R
AMT 185 R je moderní člun se středovou řídící konzolí s ovládacím panelem pro
použití hlavně v souostroví pro snadný a rychlý pohyb mezi ostrovy nebo pro
každodenní pohyb a dopravu po vodě na řekách a jezerech.
Tento 5,5 m dlouhý člun je plně vybaven a velký středová konzole poskytuje
dokonalou ochranu před povětrnostními podmínkami. Výjimečný úložný prostor činí
tuto loď velmi praktickou.
Pevná konstrukce trupu lodi poskytuje dokonalou míru stoprocentního pocitu
bezpečí, komfortu a pohodlí v jakýchkoliv jízdních situacích a za všech podmínek.
Každý uživatel má jiné představy a nároky. Proto může být loď dodatečně vybavena
širokou nabídkou různého příslušenství tak, aby dokonale odpovídala individuálním
požadavkům každého majitele.

www.hondamarine.cz

DOPORUČENÁ CENA (při standardním vybavení) od
s motorem Honda BF80

550.413,- Kč bez DPH

666.000,- Kč vč. DPH

s motorem Honda BF100

565.289,- Kč bez DPH

684.000,- Kč vč. DPH

s motorem Honda BF115

578.512,- Kč bez DPH

700.000,- Kč vč. DPH
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SPECIFIKACE: AMT 185 R
Délka
5,5 m
Šířka
2,24 m
Přibližná hmotnost
630 kg
Palivová nádrž
100l
Počet cestujících
7
Výkon motoru
75 - 115 hp
Délka motoru
L
Navigační kategorie
C
Přibližné rachlosti plavby:
80 hp / 2 os. 35 kn = 65 km/h
100 hp / 2 os. 37 kn = 69 km/h
115 hp / 2 os. 39 kn = 72 km/h

STANDARDNÍ VÝBAVA
- Samoodvodňovací kokpit
- Nerezové zábradlí, kotevní vazáky,
palubní madla, přední koš, koupací
žebřík
- Navigační osvětlení
- Hydraulické řízení (Baystar)
- Integrovaná palivová nádrž, 100l
- Dojezdová rezerva, 10l
- Palivový filtr
- Uzamykatelné schránky pod sedadly
- Kotevní schránka v přídi
- Kotevní schránka na zádi, 2 ks
- Kotva včetně kotevního lana (30m)
- Manuální „bilge“ pumpa
- Nastavovací komfortní sedačky
- Potahy sedaček
- Držáky nápoje
- Hasicí přístroj
- 12V zásuvka
- Vázací lano, 3 ks (2x6m + 1x10m)
- Fendry se závěsem, 4 ks
- Lodní hák / pádlo
- Schránka pro „kabrio“
- Ochranná známka proti odcizení
Securmark
- Honda pre-rigging

VÝBAVA ZA PŘÍPLATEK
-

Ochrana kýlu
Kabrio“ uzavření kabiny
Polstrování předních sedaček
Polstrování zadní sedačky
Abloy integrované zámky na jedn klíč,
6+1 ks
Kompletní teakové obložení kabiny
a podlahy
Krycí perzenik, transportní
Krycí perzenik na konzoli
Závěs pro vodní lyžování
Trimovací klapky (Bennett)
Rádio/CD + 2 reproduktory
NMEA 2000 síť
Raymarine A78 - navigace
Antifouling
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