AMT 175 BR
TEKNISK SPECIFIKATION
Längd:

5,15 m

Bredd:

2,08 m

Torrvikt utan motor

550 kg

Skrovvinkel:

20˚

Antal personer:

7

Motor:

60-80 hp

Rigglängd:

L

CE Kategori:

C

Standardmotor:

Yamaha F70

Antal knop:
70 hp / 2 pers.

33 kn

BÅTPAKET
AMT 175 BR med YAMAHA F70AETL
AMT 175 BR med YAMAHA F80DETL

TRYGG OCH LÄTTMANÖVRERAD
FAMILJEVÄNLIG
MODERN OCH LÄCKER DESIGN
GEDIGEN STANDRADUTRUSTNING

OM BÅTEN
AMT 175 BR representerar AMT:s nya generation, och dess

styrpulpeterna står som standard en stadig delad mellandörr,

design följer till stor del den stilrena AMT 190 BR. Vid design-

som förbättrar vindskyddet för passagerarutrymmet. Integrerade

processen har vi lagt extra vikt på att skapa en stilig helhet, samtidigt

Abloy-lås, akterns dynsats, fenderställ, en 70 liters bränsletank,

som vi strävar efter att modellen skall vara både trygg och lätt-

en Garmin Echomap 92-kartplotter och all basutrustning (ankare,

manövrerad.

ankarlina, förtöjningslinor, fendrar) ingår som standard. Bakom
akterbänken finns ett rymligt kapellgarage och vid sittgruppen är

Skrovet går tystlåtet och mjukt i sjö, och beter sig konsekvent i alla

det möjligt att installera ett separat bord med fot.

lägen – såklart utan att glömma en god prestanda,
bränsleekonomi och körglädje.

Tillbehörslistan är omfattande och gör det enkelt att utrusta båten
så den passar det egna användningsändamålet. Som tillbehör

AMT 175 BR:s interiör är ytterst rymlig i sin klass, och båten

till AMT 175 BR kan köpas t.ex. akterkapell, teakserie till durken,

representerar marknadens bästa utnyttjande av utrymme. Båten har

förens dynsats, vattenskidbåge och musikspelare.

även tydligt markerade passager för säker vistelse ombord och
passagerarutrymmena är bekväma. Båten inhyser även goda

AMT 175 BR är designad för kvalitetsmedvetna båtåkare, som

förvaringsutrymmen och särskilda platser för all båtutrustning.

behöver en mångsidig och rymlig bowrider till stugan eller för
nöjesturer.

Liksom hos AMT-båtarna överlag, är standardutrustningen hos
AMT 175 BR omfattande. Mellan de två ergonomiskt designade

