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AMT 175 BRf 
 
Modely lodí AMT označené písmenkem „f“ na konci představují zcela novou generaci 
lodí AMT. Interiér a paluba jsou naprosto identické se svým sesterským modelem s 
laminátovým trupem AMT 175 BR, ale trup a kýl jsou vyrobeny ze silného a odolného 
námořnického hliníku.  Máme tak k dispozici kombinaci horní části trupu a paluby 
tradičně tvarované z vrstveného laminátu a spodní část trupu a kýl z hliníku. Při 
navrhování AMT 175 BRf byl kladen hlavní důraz na bezpečnost, snadné používání, 
údržbu a osobitý design. Nově tvarovaný trup vyniká vynikajícími jízdními 
vlastnostmi, za všech okolností se chová stabilně a nezáludně a nabízí nevšední 
požitek z jízdy, nehledě na povětrnostní podmínky. 
Vnitřní uspořádání modelu 175 BRf slouží jako vzor pro dokonalé využití prostoru a je 
právem jedním z nejprostornějších lodí v této velikostní kategorii. Prostorná paluba, 
čisté a dostatečně velké průchody, prostor pro posádku a cestující a množství 
dostatečně velkých úložných prostorů pro veškeré nutné vybavení. To vše za 
jediným účelem. Zajištění pohodlné a bezstarostné plavby a nenáročného a 
snadného kotvení v přístavu. Rozsah standardního vybavení a příslušenství je 
komplexní a platí pro celou nabídkovou řadu lodí AMT obecně. 
Mezi dvěmi ergonomicky tvarovanými konzolemi řízení jsou nainstalována dvířka,  
která znatelně zvyšují ochranu před větrem i pro cestující sedící na zadním sedadle. 
Za zadní lavicí naleznete místo s držáky pro uložení 4 ks fendrů. Pevné zámky 
Abloy, polstrování sedáků zadní lavice, palivová nádrž na 60 litrů paliva a základní 
lodní vybavení (kotva, kotevní lano, vazáky a fendry) patří ke standardní základní 
výbavě člunu. V prostoru za zadní lavicí je dostatek prostoru pro uložení příplatkové 
konstrukce s plátěným zastřešením a zadní paluba nabízí dostatek prostoru i pro 
dodatečnou montáž stolku rovněž na přání zákazníka za příplatek.  
AMT 175 BRf byl zkonstruován s použitím stejné bezpečnostní konstrukce "Always 

To Shore" 
jako i zbytek 
celé 
nabídkové 
řady lodí 
AMT. 
AMT 175 BRf 
je prostorné, 
elegantní a 
univerzální 
plavidlo, které 
osloví 
především 
uživatele, kteří 
kladou důraz 
na 
bezpečnost, 
odolnost, 
rychlost a 
hlavně kvalitu 
zpracování. 
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DOPORUČENÁ CENA (při standardním vybavení) od 

 
s motorem Honda BF60 

567.769,- Kč bez DPH  687.000,- Kč vč. DPH 
s motorem Honda BF80 

585.950,- Kč bez DPH  709.000,- Kč vč. DPH 
Změna cen vyhrazena ! 
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SPECIFIKACE AMT 175 BRf 
 
Délka 5,15 m 
Šířka 2,08 m 
Hmotnost  580 kg 
Max. sklon trupu 18˚  
Počet cestujících 7 
Výkon motoru                 60-80 hp 
Délka motoru L 
Navigační kategorie C 
Přibližné rychlosti plavby: 

50 hp / 2 os.   28 kn = 52 km/h 
60 hp / 2 os.   32 kn = 59 km/h 
80 hp / 2 os.   36 kn = 67 km/h 

 
 

STANDARDNÍ VÝBAVA                 
- Hliníkový trup a kýl 
- Samoodvodňovací paluba 
- Bezpečnostní konstrukce trupu 

"Always To Shore" 
- Nerezové zábradlí, kotevní vazáky, 

palubní madla, přední koš, koupací 
žebřík  

- Paluba v šedém odstínu 
- Raymarine Axiom 9RV, navigace  
- Komfortní sedadla 
- Polstrování sedadel (Dryfeel)  
- Schránka pro „kabrio“ 
- Uzamykatelné schránky s 

integrovanými zámky Abloy na 
jeden klíč, 3 ks 

- NFB mechanické řízení 
- 12 V zásuvka  
- Integrovaná palivová nádrž (60 l) 
- Dojezdový palivový kanystr 
- Držáky nápojů 
- Hasicí přístroj  
- LED navigační osvětlení 
- Kotevní schránka v přídi 
- Kotevní schránka na zádi, 2 ks 
- Kotva včetně kotevního lana 

Vázací lano 
- Fendry se závěsem 
- Držáky fendrů 
- Lodní hák / pádlo 
- Elektrická „bilge“ pumpa  

- Ochranná známka proti odcizení 
Securmark 

- Honda pre-rigging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝBAVA ZA PŘÍPLATEK  
- “Kabrio” plátěné zakrytí kabiny  

- Obložení podlahy imitací teaku 

- Stůl 

- Polstrování sedaček na přídi 

- Krycí potah při kotvení - perzenik,  

- Závěs pro vodní lyžování  

- Rádio + 2 reproduktory 

- LED osvětlení paluby 

- Trimovací klapky 

- NMEA 2000 síť 
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