AMT 190 Rf
AMT 190 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 5,60 m dlouhý člun je plně vybaven a velká středová konzole poskytuje
dokonalou ochranu před povětrnostními podmínkami, aniž by omezovala výhled.
Zvláštností tohoto plavidla je konstrukční kombinace horní části trupu a paluby
tradičně tvarované z vrstveného laminátu a spodní části trupu a kýlu z námořnického
hliníku. Pevná konstrukce trupu lodi poskytuje nevšední zážitky při plavbě při
zachování stoprocentního pocitu bezpečí, komfortu a pohodlí v jakýchkoliv jízdních
situacích a za všech podmínek. Navíc hliníkový trup ušetřil lodi hmotnost, což
pozitivně ovlivnilo jízdní vlastnosti a spotřebu paliva. Výjimečný úložný prostor činí
tuto loď velmi praktickou. Pohyb po palubě lodi není ničím omezován, je zajištěn
pohodlný a bezpečný přístup na palubu jak z vody, tak i z přístaviště. Dostatek
prostoru umožňuje pohodlný pohyb jak při plavbě, rybaření nebo při kotvení
v přístavišti. Vysoké boky lodi zase zaručují bezpečnou plavbu a ovládání i
v drsnějších podmínkách než je na vodě obvyklé. 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.
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DOPORUČENÁ CENA (při standardním vybavení) od
s motorem Honda BF80

661.157,- Kč bez DPH

800.000,- Kč vč. DPH

s motorem Honda BF100

685.950,- Kč bez DPH

830.000,- Kč vč. DPH

s motorem Honda BF115

702.479,- Kč bez DPH

850.000,- Kč vč. DPH
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SPECIFIKACE: AMT 190 Rf
Délka
5,6 m
Šířka
2,26 m
Přibližná hmotnost
650 kg
Palivová nádrž
100 l
Počet cestujících
7
Výkon motoru
80 - 115 hp
Délka motoru
L
Navigační kategorie
C
Přibližné rachlosti plavby:
80 hp / 2 os. 35 kn = 65 km/h
100 hp / 2 os. 38 kn = 70 km/h
115 hp / 2 os. 40 kn = 73 km/h

STANDARDNÍ VÝBAVA

VÝBAVA ZA PŘÍPLATEK

- Hliníkový trup
- Šedá podlaha na palubě
- Raymarine Axiom 9 RV - navigace
Samoodvodňovací kokpit
- Konstrukce znemožňující potopení trupu
"Always To Shore"
- Uzamykatelné schránky pod sedadly
s integrovanými zámky Abloy, 3 ks
- Nastavovací komfortní sedačky
- Potahy sedaček
- Polstrování sedaček
- Držáky nápoje
- Nerezové zábradlí, kotevní vazáky,
palubní madla, přední koš, koupací
žebřík
- Hydraulické řízení
- Integrovaná palivová nádrž, 100 l
- Kotevní schránka v přídi
- Kotevní schránka na zádi, 2 ks
- LED navigační osvětlení
- 12V zásuvka
- Elektrická „bilge“ pumpa
- Vázací lano
- Fendry se závěsem
- Držáky fendrů
- Kotva včetně kotevního lana
- Lodní hák / pádlo
- Hasicí přístroj
- Dojezdový palivový kanystr
- Ochranná tečka proti odcizení
Securmark
- Honda pre-rigging

-

Obložení podlahy imitací teaku
„Bimini“
LED osvětlení paluby
Opalovací lehátko
Stolek
Chladící schránka
Krycí perzenik, transportní
Krycí perzenik na konzoli
Trimovací klapky (Bennett)
Rádio/CD + 2 reproduktory
NMEA 2000 síť
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