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AMT 230 DC 
 
AMT neustále rozšiřuje svou nabídku lodí a zavádí velký cruiser. AMT 230 DC je pro 
značku novou „vlajkovou lodí“ a je představitelem nového vzhledu. Model je velmi 
flexibilní a je tak vhodný pro použití jak pro krátké, tak i delší cesty. 
 
Snadno ovladatelný a hbitý, 6,8 metru dlouhý člun, nabízí vynikající jízdní vlastnosti, 
výkon a v případě nutnosti dovede lehko prokázat své sportovní ambice. Lehkost, 
úroveň bezpečí, solidnost a komfort jsou doplněny hospodárností jízdy ve všech 
rychlostech. 
 
Na sedačku ve tvaru písmene „U“ se pohodlně vejde osm cestujících, kteří si mohou 
užívat „párty“ při plavbě. Snadno rozložitelná sedačka může být rozložena na 
pohovku vhodnou pro opalování nebo spaní. Pod sedačkami jsou rozmístěny 
rozměrné uzamykatelné schránky. Prostor může být uzavřen praktickým a velmi 
účinným zastřešením typu „kabrio“, dostatečně vysokým tak, aby byla zachována 
průchozí výška pro vzpřímenou osobu. Pod přední palubou se nachází lůžko pro dvě 
osoby. Výška stropu nad lůžkem je výška pro sezení a „kajutka“ je přístupná ze 
středu lodi posuvnými dveřmi. 
 
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 
Bez motoru 

740.496,- Kč bez DPH  896.000,- Kč vč. DPH 
s motorem Honda BF150 

1.064.463,- Kč bez DPH  1.288.000,- Kč vč. DPH 
s motorem Honda BF200 

1.112.397,- Kč bez DPH  1.346.000,- Kč vč. DPH 
s motorem Honda BF225 

1.127.273,- Kč bez DPH  1.364.000,- Kč vč. DPH 
s motorem Honda BF250 

1.165.289,- Kč bez DPH  1.410.000,- Kč vč. DPH 
Změna cen vyhrazena ! 
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SPECIFIKACE: AMT 230 DC 
Délka 6,90 m 
Šířka 2,60 m 
Přibližná hmotnost 1 350 kg 
Palivová nádrž 220l 
Počet cestujících 8 
Výkon motoru 150 - 300 hp 
Délka motoru X 
Délka kabelů řízení 18” 
Délka kabelů řazení 15” 
Navigační kategorie C 
Přibližné rachlosti plavby: 
150 hp / 2 os. 35 kn = 65 km/h 
250 hp / 2 os. 47 kn = 87 km/h 
 
STANDARDNÍ VÝBAVA                
- Bílá barva trupu 
- Šedý odstín laminátových doplňků 
- Samoodvodňovací kokpit 
- Automatická drenáž dešťové vody 
- Nerezové zábradlí, kotevní vazáky, 

palubní madla, přední koš, koupací 
žebřík 

- LED navigační osvětlení 
- Hydraulické řízení 
- Stěrač, 2 ks 
- Integrovaná palivová nádrž, 220l 
- Dojezdový palivový kanystr 
- Uzamykatelné schránky, 3 ks s 

integrovanými zámky Abloy 
- Uzamykatelná kajuta 
- Kotevní schránka v přídi 
- Kotevní schránka na zádi, 2 ks 
- Manuální „bilge“ pumpa 
- Polstrování sedaček 
- Polstrování v kajutě 
- Lůžko v kajutě, 2 ks 
- Držák nápoje 
- Osvětlení paluby, 2 ks 
- Osvětlení kajuty 
- 12V zásuvka, 3 ks 
- Kotva včetně kotevního lana 
- Vázací lano, 3 ks 
- Fendry se závěsem, 4 ks 
- Držáky fendrů 
- Lodní hák / pádlo 
- Integrovaný dřez 
- Schránka pro „kabrio“ 
- „Kabrio“ uzavření kabiny 
- Komfortní sedadla 
- Hasicí přístroj 
- Ochranná známka proti odcizení 

Securmark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VÝBAVA ZA PŘÍPLATEK 
- Kompletní teakové obložení kabiny                  

a podlahy 
- Trimovací klapky (Bennett) 
- Posilovač řízení 
- Stůl s polstrováním pro spaní 
- Dvojitá sedačka 
- Krycí perzenik, kotevní pro kokpit 
- Krycí perzenik, transportní celkový 
- Chemické WC 
- Vodní WC s odpadní nádrží 
- * Vařič Wallas 800D 
- * Vařič/ohřívač Wallas 800D 
- Instalační modul (Wallas 800 nebo 

Waeco CR-50) 
- Nezávislé topení Webasto ST2000 
- Závěs pro vodní lyžování 
- Lednice Waeco CDF-18 
- Lednice Waeco CD-20 
- * Lednice Waeco CR-50 
- Tlakový rozvod vody (40l) 
- Dvoubateriový systém 
- Rádio/CD + 2 reproduktory 
- Rádio/CD + 4 reproduktory 
- Dodatečné LED osvětlení paluby 
- Bow thruster (Vetus) 
- Elektrický kotevní naviják 
- Kompas 
- NMEA 2000 síť 
- Raymarine Axiom 9 RV - navigace  
- Antifouling  
 
* vyžaduje instalační modu

http://www.hondamarine.cz/


 

www.hondamarine.cz 
www.amtboats.cz 

 

http://www.hondamarine.cz/

