CENNIK NOWEJ ŁODZI MOTOROWEJ ATLANTIC MARINE 630 SUN
CRUISER

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

6,55 m
2,51 m
0,40 m
1100 kg
C
120 l
200 KM
20’, L
7
zaburtowy

Atlantic Marine 630 Sun Cruiser z wyposażeniem
standardowym cena PLN netto:
99 500,00 PLN

Wyposażenie podstawowe łodzi Atlantic Marine 630 SUN CRUSIER:
laminat:
kolor łodzi BIAŁY
tapicerka i siedzenia:
materace pokładowe z materiału SILVERTEX
materace kabinowe z materiału ALCANTARA z poduszkami
pokład słoneczny na dziobie
2 fotele obrotowe SEA PLUS z regulacją wysokości
kanapa rufowa
sterówka:
gniazdo 12 V z USB
kierownica
nakładka z plexiglasu z logo Atlantic Marine
panel elektryczny z podświetleniem LED
uchwyt kubka INOX
wskaźnik paliwa
owiewka wykonana z plexiglasu z filtrem UV + reling owiewki
wnętrze:
oświetlenie: punktowe kinkiet + lampa sufitowa
schowki pod materacami
gniazdo 12V
podwójne łóżko
boczne kieszenie
drzwi przesuwne z plexiglasu z zamkiem
wstawki z plexiglasu na burtach w kabinie
główne wyposażenie:
drabinka składana 3 -stopniowa z uchwytem INOX
listwa odbojowa PCV
knagi INOX 160 mm BULLDOG
komplet relingów dziobowych
pojemnik na akumulator z przyłączami + główny włącznik prądu
pompy zęzowe (automatyczna + sterowana ręcznie)
bakista pod siedzeniem rufowym z dostępem do zbiornika paliwa
instalacja elektryczna
system paliwowy (aluminiowy zbiornik paliwa 120L)
system odpływu wody z pokładu
system sterowania- mechaniczny
światła nawigacyjne: prawe i lewe LED
światło topowe
ucha cumownicze ze stali kwasoodpornej (dziobowe i rufowe)
schowek kotwicy
prowadnica kotwicy
instalacja pod radio i głośniki
składany stół z blatem z laminatu
podnóżek przy fotelu pilota
filtr paliwa
platformy rufowe
boczne kieszenie w burtach (w opcji dostępne stoliki boczne)

Wyposażenie dodatkowe łodzi Atlantic Marine 630 SUN CRUISER:
KOLOR cały kadłub: -bordowy 3004/czekoladowy 8017/czarnogranatowy
5004/ciemnoszary granit 7026/ beżowy 1019/ czarny 9005 / błękit 5012
KOLOR: panel sterowania w kolorze – platynowy 7036/ dostępne kolory kadłuba
Fotel pasażera przesuwny (fotel pilota przesuwny standard)
Radio + głośniki – montaż instalacji (antena + kable)
TAPICERKA: pokrowce na fotele
Platformy rufowe z laminatu
Wstawki z plexiglasu na burtach w kabinie
Bimini (składany daszek) INOX, kolor daszka – beż/granat/czerwony/czarny/szary
Bimini CANOPY (z zabudową ścian) z konstrukcją stalową, kolory materiału:
granatowy/jasny szary/beżowy/czarny/czerwony
drzwi przesuwne wykonane z białego plexiglasu (nieprzezroczyste)
gaśnica 1kg ze schowkiem
gniazdo 12V z USB na panelu sterowania dodatkowe ( 1 x standard)
gniazdo 12V z USB w kabinie dodatkowe ( 1 x standard)
instalacja elektryczna 220V z jedym gniazdem + zewnętrzne 1 gniazdo+ ładowanie
alumulatora ze wskaźnikiem naładowania
knaga dodatkowa (4 Bulldog 160 mm X STANDARD)
kompas
malowanie antyporostowe kolor biały lub czarny
maszt do holowania narciarza
maszt flagi 80 cm
okno otwierane w pokładzie słonecznym
okno: roleta do okna pokladowego w osłoną przeciw owadom - PCV
podłoga TEAK na pokładzie
podłoga TEAK na pokładzie słonecznym
pokład teak wykonany z pianki klej 3M na pokładzie + platformy (drewno, grafit,
szary, jasnoszary)
pokład teak wykonany z pianki klej 3M na dziobowym pokładzie słonecznym
(drewno, grafit, szary, jasnoszary)
pojemnik akumulatora dodatkowy ( 1x standard) z instalacją na 2 akumulatory
radio Clarion Marine Systems GR10BT z 4 głośnikami
sterociąg hydrauliczny 300 HP Seastar
sterociąg hydrauliczny 150 HP Bystar
stoliki boczne składane w burtach zamiast stolika rufowego
sygnał - syrena INOX
system wodny z prysznicem (zbiornik wody 70 L)
światła pokładowe LED - 2 sztuki
TAPICERKA: POKROWCE KPL: TRANSPORTOWY+ KONSOLI + FOTELI
TAPICERKA: pokrowiec konsoli
TAPICERKA: pokrowiec portowy ( na napy)
TAPICERKA: pokrowiec transportowy (ściągany linką)
toaleta chemiczna
uchwyt kubka inox ( 1 x STANDARD)
winda kotwiczna 500 Watt Lofrans

1800,00 PLN
500,00 PLN
300,00 PLN
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
4500,00 PLN
8800,00 PLN
400,00 PLN
400,00 PLN
300,00 PLN
300,00 PLN
4100,00 PLN
400,00 PLN
300,00 PLN
3600,00 PLN
1700,00 PLN
400,00 PLN
3200,00 PLN
1400,00 PLN
5300,00 PLN
4000,00 PLN
4800,00 PLN
4200,00 PLN
800,00 PLN
3300,00 PLN
6100,00 PLN
4100,00 PLN
900,00 PLN
600,00 PLN
3000,00 PLN
700,00 PLN
4200,00 PLN
1200,00 PLN
3300,00 PLN
3400,00 PLN
800,00 PLN
200,00 PLN
6100,00 PLN

Wyposażenie dodatkowe łodzi Atlantic Marine 630 SUN CRUISER:
echosonda SIMRAD CRUISE 7 z przetwornikiem HDI
echosonda SIMRAD NSX 3007 z przetwornikiem HDI
echosonda SIMRAD NSX 3009 z przetwornikiem HDI
echosonda Raymarine Axiom 7 RV z przetwornikiem RV 100
echosonda Raymarine Axiom 9 z przetwornikiem CPT-100DVS
sieć NMEA 2000 (tylko przy wyborze Simrad NSX 3007 oraz Raymarine Axiom 7)
sieć NMEA 2000 + Mercury VesselView Link (podłączenie silnika z echosondą)
akumulator marine 100 Ah
dodatkowy akumulator marine 100 Ah
hydrauliczny układ sterowania Ultraflex do 115 KM
kierownica Ultraflex poliuretan
kierownica Ultraflex skórzana
kierownica drewniana

3500,00 PLN
6600,00 PLN
8600,00 PLN
7200,00 PLN
7900,00 PLN
2000,00 PLN
2900,00 PLN
1300,00 PLN
1300,00 PLN
3500,00 PLN
1200,00 PLN
1400,00 PLN
1500,00 PLN

Opcja silników do łodzi Atlantic Marine 630 Sun Cruiser:

Nowy silnik zaburtowy Mercury F115 ELPT EFI wraz z montażem

53 000 PLN

W pakiecie:
- manetka boczna wpuszczana, stacyjka, zrywka
- wielofukncyjny cyfrowy zegar obrotomierz SC1000
- wskaźnik trymu SC100
- śruba aluminiowa
- cięgna biegu i gazu
- separator wody

Nowy silnik zaburtowy Mercury F150 L EFI wraz z montażem
W pakiecie:
- manetka boczna wpuszczana, stacyjka, zrywka
- wielofukncyjny cyfrowy zegar obrotomierz SC1000
- wskaźnik trymu SC100
- śruba aluminiowa
- cięgna biegu i gazu
- separator wody

65 000 PLN

Nowy silnik zaburtowy HONDA BF 150 D LRU kolor srebrny wraz z montażem
W pakiecie:
- manetka boczna 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

60 000 PLN

Opcja przyczepy do łodzi Atlantic Marine 630 Sun Cruiser:
Przyczepa podłodziowa B20 z DMC 2000 kg, ładowność 1600 kg, osie hamowne
2x1000kg

11 500 PLN

Przyczepa podłodziowa PP-2000 z łożami wzdłużnymi, łożami kilowymi, DMC 2000 kg,
ładowność 1550 kg

12 500 PLN

Eskapader Team Polska
GSM: +48 515 061 422
GSM: +48 797 600 590
e-mail: biuro@eskapader.eu
www: www.eskapader.eu

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

Zdjęcia łodzi Atlantic Marine 630 Sun Cruiser

