CENNIK NOWEJ ŁODZI MOTOROWEJ ATLANTIC MARINE 530 OPEN

Dane techniczne:
Długość
Szerokość
Zanurzenie
Waga bez silnika
Kategoria
Pojemność zbiornika paliwa
Maksymalna moc silnika
Długość kolumny
Max ilość ludzi
Typ silnika

5,39 m
2,39 m
0,35 m
697 kg
C
98 l
100 KM
20’, L
6
zaburtowy

Atlantic Marine 530 Open z wyposażeniem standardowym
cena PLN netto:
60 500,00 PLN

Wyposażenie podstawowe łodzi Atlantic Marine 530 Open:

listwa odbojowa gumowa
knagi INOX 160 mm BULLDOG
komory wypornościowe
komplet relingów dziobowych
pojemnik na akumulator z przyłączami + główny włącznik prądu
pompy zęzowe (automatyczna + sterowana ręcznie)
zamykana bakista na pokładzie z dostępem do zbiornika paliwa,
system elektryczny
system paliwowy (aluminiowy zbiornik paliwa 98L)
system odpływu wody z pokładu
system sterowania- mechaniczny
światła nawigacyjne: prawe i lewe LED
światło topowe
ucha cumownicze (dziobowe i rufowe)
bakista kotwicy
prowadnica kotwicy
uchwyty kubka x 2 z laminatu
uchwyt wędki INOX
listwa odbojowa gumowa
knagi INOX 160 mm BULLDOG
komory wypornościowe
komplet relingów dziobowych
pojemnik na akumulator z przyłączami + główny włącznik prądu
pompy zęzowe (automatyczna + sterowana ręcznie)
zamykana bakista na pokładzie z dostępem do zbiornika paliwa,
system elektryczny
system paliwowy (aluminiowy zbiornik paliwa 98L)
system odpływu wody z pokładu
system sterowania- mechaniczny
światła nawigacyjne: prawe i lewe LED
światło topowe
ucha cumownicze (dziobowe i rufowe)

Wyposażenie dodatkowe łodzi Atlantic Marine 530 Open:
KOLOR cały kadłub: -bordowy 3004/czekoladowy 8017/czarnogranatowy
5004/ciemnoszary granit 7026/ beżowy 1019/czarny 9005/błękitny 5012
KOLOR: konsola w kolorze: platynowy 7036 /dostępne kolory kadłuba
KOLOR: ławka w kolorze: platynowy 7036 /dostępne kolory kadłuba
fotele SEA PLUS z pokrowcami x 2 zamiast ławki (fotel pilota przesuwny)
fotele SEA PLUS z pokrowcami x 2 zamiast ławki (fotel pilota przesuwny)
SILVERTEX
fotel pasażera przesuwny (fotel pilota - STANDARD)
ławka model 490 z regulowanym , przekłądanym oparciem
tapicerka SILVERTEX: kolory: beżowy/brązowy/srebrnoszary/bordowy/carbon
bimini ( składany daszek) z konstrukcją stalową, kolor jasno szary/beżowy/
granatowy/ bordowy/ czarny
dodatkowe gniazdo 12V z USB na panelu sterowania ( 1 x standard)
gaśnica 1kg ze schowkiem
knagi dodatkowe x 2 szt (knagi BULLDOG 160 mm x 4 szt STANDARD)
kompas
malowanie antyporostowe - biały kolor lub czarny
maszt do holowania narciarza
maszt flagi inox 80cm
platformy rufowe bez teaku
platformy rufowe z teakiem
podłoga TEAK na pokładzie
pokład teak wykonany z pianki klej 3M (drewno, grafit, szary, jasnoszary)
radio Clarion Marine Systems GR10BT z 4 głośnikami
sterociąg hydrauliczny 150 HP Baystar
sygnał- syrena inox
echosonda SIMRAD CRUISE 5 z przetwornikiem HDI
echosonda SIMRAD CRUISE 7 z przetwornikiem HDI
echosonda SIMRAD NSX 3007 z przetwornikiem HDI
akumulator marine
hydrauliczny układ sterowania Ultraflex do 115 KM
kierownica Ultraflex poliuretan
kierownica Ultraflex skórzana
kierownica drewniana
system wodny z prysznicem ( zbiornik wody 70L)
światła pokładowe LED x 3 szt.
TAPICERKA: KPL POKROWCÓW: transportowy+ konsoli+ ławki
TAPICERKA: pokrowiec konsoli
TAPICERKA: pokrowiec ławki pilota
TAPICERKA: pokrowiec portowy ( z napami)
TAPICERKA: pokrowiec transportowy ( ściągany linkami)
TAPICERKA: powiększony pokład słoneczny- tapicerka lux
TAPICERKA: powiększony pokład słoneczny- tapicerka PCV

1800,00 PLN
500,00 PLN
500,00 PLN
1500,00 PLN
1700,00 PLN
300,00 PLN
1200,00 PLN
800,00 PLN
4000,00 PLN
250,00 PLN
400,00 PLN
400,00 PLN
300,00 PLN
3400,00 PLN
1800,00 PLN
400,00 PLN
1600,00 PLN
2400,00 PLN
7100,00 PLN
6100,00 PLN
3300,00 PLN
4100,00 PLN
600,00 PLN
3000,00 PLN
3500,00 PLN
6600,00 PLN
1300,00 PLN
3500,00 PLN
1200,00 PLN
1400,00 PLN
1500,00 PLN
3000,00 PLN
800,00 PLN
3000,00 PLN
900,00 PLN
400,00 PLN
3100,00 PLN
2900,00 PLN
1000,00 PLN
900,00 PLN

Opcja silników do łodzi Atlantic Marine 530 Open:
Nowy silnik zaburtowy Mercury F80 ELPT EFI wraz z montażem
W pakiecie:
- manetka topowa wpuszczana, stacyjka, zrywka
- wielofukncyjny cyfrowy zegar obrotomierz SC1000
- wskaźnik trymu SC100
- śruba aluminiowa
- cięgna biegu i gazu
- separator wody

47 000 PLN

Nowy silnik zaburtowy Mercury F100 ELPT EFI wraz z montażem
W pakiecie:
- manetka topowa wpuszczana, stacyjka, zrywka
- wielofukncyjny cyfrowy zegar obrotomierz SC1000
- wskaźnik trymu SC100
- śruba aluminiowa
- cięgna biegu i gazu
- separator wody

51 000 PLN

Nowy silnik zaburtowy HONDA BF 80 AK1 LRTU kolor srebrny wraz z montażem
W pakiecie:
- manetka topowa wpuszczana, stacyjka, zrywka
5 zegarów z białą tarczą, chromowana osłonką:
- obrotomierz z licznikiem mth
- prędkościomierz
- wskaźnik trymu
- wskaźnik paliwa
- wskaźnik naładowania
- śruba aluminiowa
- cięgna biegu i gazu

47 000 PLN

Nowy silnik zaburtowy HONDA BF 100 AK1 LRTU kolor srebrny wraz z montażem
W pakiecie:
- manetka topowa wpuszczana, stacyjka, zrywka
5 zegarów z białą tarczą, chromowana osłonką:
- obrotomierz z licznikiem mth
- prędkościomierz
- wskaźnik trymu
- wskaźnik paliwa
- wskaźnik naładowania
- śruba aluminiowa
- cięgna biegu i gazu

45 200 PLN
*Aktualnie
w promocji
do
wyczerpania
zapasów

Opcja przyczepy do łodzi Atlantic Marine 530 OPEN:
Przyczepa podłodziowa B13 z DMC 1300 kg, ładowność 991 kg

8 300 PLN

Przyczepa podłodziowa PP-1350 z 1 osią, ładowność 1000 kg

9 500 PLN

Uwaga: wszystkie ceny są cenami PLN netto i nie zawierają 23 % podatku VAT
cennik obowiązuje od dnia 23.11.2022 / dotychczasowe cenniki tracą ważność.
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