AMT 175BR
Ny modell 2017

AMT 175BR
• Nyaste tillägget i modellprogrammet från AMT
• Premiärvisas på båtmässan i Helsingfors 2017
• Följer samma design och linjer som nya 190BR som introducerades våren
2016

• Focus är säker båt, enkel hantering och design
• Skrovet uppträder väldigt bra och erbjuder en mjuk och behaglig känsla på
sjön
• Interiören är skapad med tanke på utrymme och fria passagevägar i båten
• Väl tilltagna förvaringsutrymmen för packning
• Dörr mellan pulpeterna som ger en skyddad förar- och passagerarplats.
• Passar den som vill ha en smidig och snabb båt och samtidigt har krav på
kvalitet
• Väl tilltagen standardutrustning som övriga AMT modeller

AMT 175BR Specifikationer
Standardutrustning:
•
Integrerade hållare för fendrar
•
Integrerade Abloy lås
•
Dynor i akter
•
Bordsben
•
60 lite bränsletank
•
Basutrustning som linor, ankare, fendrar, lanternor
•
Kapellgarage bakom aktersoffan
•
Alltid i hamn koncept
•
Självläns
•
RF räcken, stävögla, knapar, handtag och stege
•
Grå durk (gelcoat)
•
Dynor i akter (Dryfeel)
•
Kapellgarage
•
Torra stuvutrymmen med Abloy lås
•
NFB kabelstyrning
•
12 V DC uttag
•
Fast bränsletank 60 l
•
Bränslefilter
•
Mugghållare
•
Brandsläckare (2 kg)
•
Lanternor (LED)
•
Box i fören för linor
•
Ankarbox i akter
•
Ankare med 30 m lina
•
Förtöjningslinor 2x6m + 1x10m
•
Fendrar (4 st)
•
Fenderförvaring
•
Paddel/båtkrok
•
Elektronisk länspump
•
Securmark märkning
•
Suzuki pre-rigging

Längd
5,15 m
Bredd
2,08 m
Vikt
520 kg
Skrovvinkel 20˚
Antal personer6
Motorstorlek 50-80 hp
Rigglängd
L
Designkategori: C
Fartberäkningar:
50 hk / 2 pers. 28 knop
60 hk / 2 pers. 32 knop
80 hk / 2 pers. 36 knop

Tillbehör:
Köljärn
Akterkapell
Teak-serie
Grå teaklaminat
Förvaringskapell
Kapell till fören
Vattenskidbåge
Hamnkapell
Bottenmålning
Framdynor
Marinstereo + 2 högtalare
LED durkbelysning

Jämförelse AMT 175BR & AMT 170BRs
Nya features jämfört med AMT 170BRs.
•
Klart större kapellgarage
•
Dörr mellan pulpeterna (en stor dörr inte 2 små)
•
Låsbart utrymme för bränslepåfyllning
•
Mera utrymme, både inner bredd och längd klart större
•
Bekväm in och ur stigning (stabila räck och bra steg)
•
Mera fotutrymme och ordentligt fotstöd vid förarplats
•
Helt nytt skrov med mjukare och tystare gång
•
Fendert ställningar 2+2
•
Infällning för kapellbågarna
•
Modern förarplats med plats för kartplotter och instrument
•
Möjlighet till bord
•
Ny design på självlänsen

AMT 175BR
Längd
5,15 m
Bredd
2,08 m
Vikt
520 kg
Skrovvinkel 20˚
Antal personer6
Motorstorlek 50-80 hp
Rigglängd
L
Designkategori: C
Fartberäkningar:
50 hk / 2 pers. 28 knop
60 hk / 2 pers. 32 knop
80 hk / 2 pers. 36 knop

AMT 170BRs
Längd
5,02 m
Bredd
2,05 m
Vikt
500 kg
Skrovvinkel 20˚
Antal personer6
Motorstorlek 50-75 hp
Rigglängd
L

Paketpriser AMT 175BR
AMT 175BR med Suzuki DF60-ATL: 239 900:AMT 175BR med Suzuki DF70-ATL: 249 900:AMT 175BR med Suzuki DF80-ATL: 257 900:-

Minst en båt per återförsäljare levereras före 30/4 2017.
Samtliga beställda båtar levereras till återförsäljare före midsommar.

