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AMT står för Advanced Marine Tech. Med hjälp av ny teknik bygger vi moderna
båtar av hög kvalitet. Du som är sjövan känner skillnaden direkt. En AMT har alltid bra
driftsekonomi och en helt egen stil – en bra båt ska inte vara tråkig! Du som har stor
båtvana vet att prioriteringar är viktiga. På AMT vet vi vilka egenskaper som helt enkelt
måste hålla yppersta kvalitet. Vilka detaljer som är "Must have" och vilka som är "Nice
to have". Vi förstår också att vissa saker främst ska vara lättillgängliga och enkla att
handha. Andra kanske främst ska kunna stuvas undan enkelt.
En AMT är alltså mycket noga genomtänkt. Det märker du snabbt på design,
sjöegenskaper och kvalitet. Vi vågar påstå att varje AMT håller maximal kvalitet
och funktionalitet i sitt segment. AMT har i Sverige på kort tid blivit en båt som de mest
krävande båtägarna rekommenderar. Vi har en långsiktig filosofi, som inte utgår från
designtrender. För oss är formen en direkt förlängning av funktionen och filosofin. Varje
detalj och varje linje har skapats för att maximera kvalitet, komfort och sjöegenskaper.
Teamet som konstruerar och bygger AMT i Finland har under 30 år byggt över 30 000
båtar. De vet exakt hur det känns att vara på väg med sin familj i mörk, krabb höstsjö
- eller ljusa, ljummet spegelblanka sommarvatten. En AMT har egenskaper som gör
det enkelt, tryggt och kul att ha en lite speciell båt. Det kommer även du att uppskatta.
Välkommen till en värld av trygghet.

Är du sjövan märker du skillnaden.
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KVALITET OCH FUNKTIONALITET I FOKUS

AMT MODELLPROGRAM 2019

NYHE T!

230 GP – 6.90 m

230 DC – 6.90 m

230 BR – 6.90 m

210 DC – 6.30 m

200 BR – 6.08 m

190 BR – 5.60 m
Nyhet 2019! Går även att få med aluminiumskrov.

AMT-båtarna har välbalanserade, moderna, tysta och starka
dubbelskrov som ger goda sjöegenskaper även under mycket tuffa
förhållanden. Det här är båtar som kombinerar körglädje med en
säker gång i alla situationer.
Ett av våra signum är den ovanligt höga utrustningsnivån redan i
standardutförande. Här finns gott om förvaringsutrymmen och
smarta lösningar. Några exempel är inbyggt kapellgarage,
reservbränsletank och komplett förtöjningspaket.
Du skyddas ovanligt väl från stänk och vind. Anledningen återfinns
i konstruktionen med breda slag, skyddande vindrutor och höga
fribord (djup sittbrunn).

De rymliga sittbrunnarna har ovanligt gott om sittplatser och väl
fungerande sociala utrymmen.
Alla båtar har AMT’s unika ”Alltid-Till-Hamn-konstruktion”. Det betyder
att båten alltid flyter och går att köra även om den skulle bli vattenfylld. Det är sådant man lärt sig när man byggt båtar i 30 år.
AMT säljs endast av auktoriserade och kunniga återförsäljare.
Hitta din återförsäljare på amtboats.se.

175 BR – 5.15 m

190 R – 5.60 m

Finns även som modell med aluminiumskrov.

Nyhet 2019! Går även att få med aluminiumskrov.

AMT tänker på din totalekonomi. Förutom att varje båt har bra
driftsekonomi, finns det även attraktiva tillbehörspaket som tillval.

150 R – 4.50 m

4

160 R – 4.72 m

215 PH – 6.40 m
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DC-SER IE

AMT 23O GP

AMT 23O DC

AMT 210 DC
Nyhet 2019!

En daycruiser från AMT innehåller allt som den riktigt kräsne båtföraren kan begära. Stabila och snabba skrov, extrem finish i de genomtänkta
detaljerna, klassens rymligaste sittbrunn och övernattningsmöjligheter.
››Kapellgarage
››Fast bränsletank
››Inbyggd och servicefri självläns
››Dubbla trossboxar i aktern och en i fören
››Alltid-Till-Hamn konstruktion
››Monterad kartplotter/ekolod
››Integrerade Abloylås
››Securmark Stöldmärkt

››Dynserie som standard
››Komfortstolar som standard
››Ingång till kabinen i mitten
››Gott om fotutrymme i U-soffan
››Endast kvalitetskomponenter
››Marknadens rymligaste båtar (allt utrymme nyttjas)

G EKI
DF350 A ÄR UTOMBORDAREN MED
DUBBLA PROPELLRAR. TEKNIKEN GER
EN SÅ MÄKTIG KRAFT ATT SUZUKI
KALLAR DEN "GEKI"– VATTENDELAREN.

AMT 23O GP

AMT 230 GP är en mycket speciell performanceversion. Båten är
baserad på 230 DC och har samma höga utrustningsstandard, men
svarta skrovsidor. För den här båten klyver vattnet på ett nytt sätt. Motorn
är Suzukis nya, revolutionerande DF350A. Världens första utombordare
med dubbla propellrar och fantastiska prestanda. Propellrarna roterar
åt olika håll, vilket ger 230 GP fantastiska egenskaper som kursstabilitet
och även manöverbarhet i låga farter. De motroterande propellrarna
blir vridmomentneutrala, så du har alltid samma jämna kraft. Du får

LÄNGD

690 CM

BREDD

också ett betydligt bättre grepp än med en propeller. Resultatet är
både bättre acceleration och lägre bränsleförbrukning. GP står för
Geki Performance. Geki är japanska och betyder ”Vattendelaren” – en
symbol för kraften som den här motorn har i vattnet. Den här fantastiska
motorn visar också på Suzukis passion för att ligga i absolut framkant
för utombordare. AMT 230 GP är en unik spjutspetsprodukt för dig som
söker det bästa.

VIKT

260 CM CA 1400 KG

PERSONER

MOTOR

8

350 HK
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AMT 23O DC

AMT 230 DC är vår hittills största daycruiser. Den här båten är
väl lämpad för både dagsturer samt längre utflykter. En stor och
rymlig sittbrunn med en U-formad soffa är i fokus för ett bekvämt liv
ombord. U-soffan kan enkelt konverteras till en bekväm solbädd eller
en extra kojplats. Under soffan finns ett rymligt stuvutrymme försett
med ett integrerat Abloylås liksom övriga stuvutrymmen ombord. Det
heltäckande kapellet, med full ståhöjd, fälls enkelt ner och förvaras i
det rymliga kapellgaraget när det inte används. Under fördäck finns
sovplats för två vuxna. Förpiken har full sitthöjd och nås enkelt via

en skjutdörr i mitten av båten. AMT 230 DC levererar prestanda i
toppklass och skrovet uppför sig som alla AMT: tryggt i alla situationer.
Här kombineras körglädje med körsäkerhet. AMT 230 DC är en av
marknadens bäst utrustade båtar med t.ex. tryckvatten, tvåbatterisystem,
LED durkbelysning och pentrymodul. Alla motoralternativ till AMT 230
DC levereras med Suzukis fina elektroniska reglagesystem. Utöver den
omfattande standardutrustningen som exempelvis bogpropeller, teak,
kylskåp och vattentoalett finns en mängd noga utvalda tillbehör som
gör din AMT 230 DC mer personlig.

LÄNGD

BREDD

VIKT

PERSONER

REK. MOTOR

690 CM

260 CM

1350 KG

8

175–300 HK
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NYHET

AMT 21O DC

N YH E T

RYMLIGT I NYA, LYXIGA 210 DC
Ett modernt skrov med 20° V-form ger nya AMT 210 DC underhållande, men ändå mycket säkra, sjöegenskaper för den krävande föraren.
Du kan välja till bogpropeller för perfekt manöverbarhet. Skrovets höga
gångläge kombinerat med en mycket rymlig, djup, skyddad sittbrunn
och höga fribord gör snabba färder till ett nöje för hela familjen.
I AMT 210 DC kan två personer övernatta i en miljö med AMT-standard. Det innebär bekvämlighetsdetaljer som spotbelysning, plats
för kemisk toalett, öppningsbara fönster och en ytfinish som måste
upplevas. Klassens största sittbrunn har gott om sittplatser och rejäla
stuvutrymmen. Fenderförvaring finns på båda sidor (2+2). Motorbrunn
och trossboxar ligger i samma nivå, och det finns plats för CD20 kyllåda. Förarmiljön är genomtänkt och lättöverskådlig med Suzukis nya
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LÄNGD

BREDD

VIKT

PERSONER

REK. MOTOR

630 CM

240 CM

1000 KG

7

150–200 HK

12" Multi-Function Display för perfekt överblick av motorfunktioner,
plotter, ekolod, väderlekstjänster. Sikten är perfekt från bekväma offshorestolar som kan vridas bakåt mot sittbrunnsbordet. Soffa, stolar och
dynor är klädda i ett sobert, vattenavstötande tyg. Den öppningsbara vindrutan och trappans centrala placering ger en enkel och säker
passage mellan sittbrunn och fördäck och en enkel åtkomst till ruffen.
Du väljer mellan Suzuki 150-200 hk, och Suzukis egna elektroniska reglagesystem ingår. Standardutrustningen är omfattande med exempelvis
SeaStar hydraulstyrning och trimplan samt detaljer som gångjärn på
alla luckor, däckslucka och låsbart tanklock. Dessutom finns en mängd
utvalda tillbehör som gör din AMT 210 DC ännu mer personlig.

AMT 23O BR

AMT 2OO BR

AMT 19O BR

AMT 19O BR ALU

AMT 175 BR

Nyhet! Aluminiumskrov

Intresset för bowriders ökar i Sverige. Flexibiliteten och komforten gör
det här till den perfekta dagturbåten. BR-serien från AMT rymmer
allt från sällskap och packning till roliga upplevelser på sjön. Med
en bowrider från AMT får du alltid sportighet, komfort och en noga
genomtänkt kvalitet in i minsta detalj.

››Grå teaklaminat
››Grå durk
››Kapellgarage
››Inbyggd och servicefri självläns
››Dubbla trossboxar i aktern och en i fören
››Alltid-Till-Hamn konstruktion
››Monterad kartplotter/ekolod
››Integrerade Abloylås
››Securmark Stöldmärkt
››Dynserie som standard
››Marknadens rymligaste båtar (allt utrymme nyttjas)

B R -SER IE

AMT 23O BR

AMT 230 BR är en riktigt stor bowrider med samma sociala sittbrunn
som AMT 230 DC. Båtens starka och välbyggda skrov klarar motorer
upp till och med 300hk men redan med 250hk nås en toppfart nära 50
knop. Det effektiva skrovet i kombination med Suzukis högpresterande
motorer borgar även för en mycket låg bränsleförbrukning. En drömbåt
för härliga dagturer. Oavsett om det är fiske, vattensport eller att ge sig ut
för att njuta av våra härliga sjöar och skärgårdar som lockar så är AMT
230 BR en underbar båt. Den fantastiskt fina och rymliga sittbrunnen,
störst i klassen, inbjuder till umgänge och det är gott om plats om man

vill äta eller bara fika ombord. En förhöjd durkyta i fören skapar ett rejält
stuvutrymme för exempelvis fiske- eller vattensportsutrustning och gör inoch urstigning lättare. AMT 230 BR har hela 6 st låsbara styvutrymmen.
Addera AMT 230 BRs höga finish och kvalitet så blir resultatet ännu
bättre. Båten är utrustad med Suzukis fina elektroniska reglage för mjuk
och smidig manövrering. Utöver den omfattande standardutrustningen
finns en mängd noga utvalda tillbehör som gör din AMT 230 BR mer
personlig.

LÄNGD

BREDD

VIKT

PERSONER

REK. MOTOR

690 CM

260 CM

1250 KG

8

150–300 HK
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AMT 2OO BR

AMT 200 BR har alla typiska kännetecken för den moderna bowridern
med sportig elegans och fina sjöegenskaper. Framgången ligger dold
i det lyckade 20° V-skrovet – som ger båten dess fina egenskaper och
goda bränsleekonomi. Det här är klassens rymligaste modell och de
generösa utrymmena har optimerats för ett socialt båtliv. Stora ytor och
rymlig u-soffa inbjuder till umgänge på akterdäck och den öppningsbara
vindrutan ger enkel passage till fördäck. En förhöjd durkyta i fören
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skapar ett rejält stuvutrymme för ex. fiske- och vattensportsutrustning
och gör in- och urstigning lättare. AMT 200 BR har hela 6st låsbara
styvutrymmen. Addera AMT 200 BRs höga finish och kvalitet så blir
resultatet ytterligare ett snäpp bättre. Väljer du en Suzuki DF150-APX
ingår dessutom Suzukis fina elektroniska reglagesystem. Utöver den
omfattande standardutrustningen finns en mängd noga utvalda tillbehör
som gör din AMT 200 BR mer personlig.

LÄNGD

BREDD

VIKT

PERSONER

REK. MOTOR

608 CM

235 CM

900 KG

7

140–150 HK

AMT 19O BR
Nyhet 2019! Går även att få med aluminiumskrov.

Med glasfiberskrov
ingår en rymlig
L-soffa i aktern.

Interiörlayouten
med aluminiumskrov
skiljer sig och har en
3-sitssoffa.

AMT-familjens nykomling är en fartfylld förbindelse- och nöjesbåt med
ett sportigt skrov. Letar du efter en okomplicerad båt med äkta AMT-finish
som är både skön och rolig att köra, så har du hittat rätt. Nya AMT 190
BRs trumfkort är dess enastående användning av utrymme. Båten är i sin
storleksklass klart rymligare än vanligt. Modellens standardutrustning är
även omfattande. Nyheten lämpar sig såväl till nöjesturer och fiske, som
till vattensporter och förbindelseanvändning mellan hemmahamn och

sommarstuga. Helt enligt AMTs filosofi är 190 BR byggd med eftertanke
och kvalitet in i minsta detalj. Tack vare modellens fullständigt nya skrov
skär 190 BR mjukt genom vågorna så att åkturerna blir ytterst bekväma
och njutbara. Det gör även att bränsletillförseln hålls väldigt måttlig, och
tillsammans med en stor bränsletank betyder detta att räckvidden är
lång.

LÄNGD

BREDD

VIKT

PERSONER

REK. MOTOR

560 CM

225 CM

700 KG

7

90–115 HK
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AMT 175 BR
Välj mellan glasfiber och aluminium!

Fjolårets nykomling är en fartfylld förbindelse- och nöjesbåt med ett
sportigt skrov. Letar du efter en okomplicerad båt med äkta AMT-finish
som är både trygg och rolig att köra, så har du hittat rätt. AMT 175
BRs trumfkort är dess enastående användning av utrymme. Båten är i
sin storleksklass klart rymligare än vanligt. Modellens standardutrustning
är även omfattande. Den lämpar sig såväl till nöjesturer och fiske, som
till vattensporter och förbindelseanvändning mellan hemmahamn och
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sommarstuga. Som varje AMT är båten byggd med stor eftertanke och
högsta krav på kvalitet in i minsta detalj. Tack vare modellens skrov skär
175 BR mjukt genom vågorna, så att åkturerna blir ytterst bekväma och
njutbara. Det gör även att bränsletillförseln hålls väldigt måttlig, och
tillsammans med en stor bränsletank betyder detta att räckvidden är
lång.

LÄNGD

BREDD

VIKT

PERSONER

REK. MOTOR

515 CM

205 CM

520 KG

6

60–80 HK
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R - S E RI E
AMT 19O R

AMT 16O R

AMT 15O R

Nyhet 2019! Går även att få med aluminiumskrov.

AMTs R-serie har länge hyllats i båtpressen. Goda köregenskaper,
hög kvalitet, välutformade förarplatser och torr, stabil gång är typiska
egenskaper för AMTs styrpulpetbåtar. Alla utgör de ett smidigt och
säkert val för ett härligt liv på sjön:

››Grå durk
››Inbyggd och servicefri självläns
››Självläns som fungerar även då båten är lastad
››Alltid-Till-Hamn konstruktion
››Monteringsplats för kartplotter/ekolod
››Integrerade Abloylås som tillbehör
››Securmark Stöldmärkt
››Marknadens rymligaste båtar (allt utrymme nyttjas)

AMT 19O R
Nyhet 2019! Går även att få med aluminiumskrov.

AMT 190 R är en stilig och rymlig mittpulpetare som passar bra för såväl
härliga dagsturer som fritidsfiske. Båten är rolig att köra och det nya
skrovet går mjukt, stabilt och tryggt i sjön. Det sportiga skrovet bjuder även
härlig körglädje. Det nya skrovet går snålt och detta kombinerat med
en stor bränsletank gör att räckvidden blir lång. Båten har stor durkyta
och har väl tilltagna utrymmen. Den ergonomiska styrpulpeten ger bra
skydd för både förare och passagerare. Mittpulpeten gör också att det
är enkelt och tryggt att röra sig i båten. De rejäla trappstegen med bra
halkskydd gör ombordstigning enkel och trygg från fören, aktern eller

från sidorna. Bra halkskydd samt rejäla räcken och höga fribord ger
trygghet i alla väder. Rymliga och lättanvända trossboxar i både för
och akter. Trossar och ankare har sina egna platser och är alltid klara
för användning. Rymligt kapellgarage där kapellet hålls rent och snyggt
och är helt borta ur vägen då det inte används. Fyra integrerade Abloylås som alla fungerar med samma nyckel. Snygg och praktisk durk i grå
gelcoat med bra halkskydd. Unikt självläns system som är laminerad till
en del av båten, fungerar säkert i alla situationer och är underhållsfritt.
Fenderhållare på båda sidor om båten.

LÄNGD

BREDD

VIKT

PERSONER

REK. MOTOR

560 CM

225 CM

650 KG

7

75–115 HK
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AMT 16O R

AMT 160 R är en otroligt rymlig och stabil sidopulpetbåt i 4,70
metersklassen. Båten har många moderna finesser och bekvämligheter
som du normalt sett hittar på större båtar. Boxar för förtöjningslinor i
både för och akter, integrerad självläns, grå durk, förvaringsutrymmen
(integrerade Abloylås som tillval), kapellgarage samt plats för kartplotter
är alla egenskaper som uppskattas. Som övriga AMT-båtar har även
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AMT 15O R

AMT 160 R ett kompetent skrov med djup V-botten som gör gången
mjuk och torr, den har klassens största durkyta och är lätt att lasta i och
ur. AMT 160 R kännetecknas av sin standardutrustning, den osänkbara
”Alltid-Till-Hamn” konstruktionen och det unika självlänsningssystemet.
Utöver standardutrustningen finns en mängd noga utvalda tillbehör som
gör din AMT 160 R mer personlig.

AMT 150 R – äkta AMT-kvalitet i den smidiga 4,5 metersklassen. AMT
150 R har ett kompetent skrov med djup V-botten som gör gången
mjuk och torr. Säker, stabil och osänkbar – detta är en båt för ung
som gammal och den är ett utmärkt insteg i AMT-flottan. En genomtänkt
interiörlayout med väl tilltagna stuvutrymmen (integrerade Abloylås
som tillval) och ankarbox gör båten lätt att rengöra och den fungerar

idealiskt som fiskebåt. AMT 150 R har även klassens största durkyta och
är lätt att lasta i och ur. Båten är lättdriven och kräver ingen stor motor,
vilket gör valet ännu mer prisvärt. AMT 150 R kännetecknas av sin
standardutrustning, den osänkbara ”Alltid-I-Hamn”-konstruktionen och
det unika självlänsningssystemet. Utöver standardutrustningen finns en
mängd noga utvalda tillbehör som gör din AMT 150 R mer personlig.

LÄNGD

BREDD

VIKT

PERSONER

REK. MOTOR

LÄNGD

BREDD

VIKT

PERSONER

REK. MOTOR

472 CM

205 CM

450 KG

5

40–60 HK

450 CM

195 CM

350 KG

5

30–50 HK
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P H – P I LOT H O US E

AMT 215 PH

››Fast bränsletank
››Integrerade Abloylås
››Trossboxar i aktern och fören
››Alltid-Till-Hamn konstruktion
››Monteringsplats för kartplotter/ekolod

››Securmark Stöldmärkt
››Komfortstolar som standard
››Endast kvalitetskomponenter
››Marknadens rymligaste båtar (allt utrymme nyttjas)

AMT 215 PH

AMT 215 PH har samma föredömliga köregenskaper som övriga AMTmodeller. Ett rejält skrov med hög stäv i kombination med ett rymligt
akterdäck, stora förvaringsutrymmen och en skyddande hytt med
övernattningsmöjlighet gör att båten fungerar i alla väderförhållanden.
Det robusta skrovet tål tuffa tag. Det öppna rymliga akterdäcket med
sina höga fribord ger en bekväm och trygg vistelse ombord och rejäla
räcken garanterar en säker förflyttning mellan akterdäck och fördäck.
Båten finns även i en Pro Fishing-version som är specialanpassad för

fiske. Säkerheten förstärks ytterligare genom AMTs beprövade ”AlltidTill-Hamn”-koncept, som gör båten till marknadens säkraste. Väljer du
en Suzuki DF150–200APX ingår dessutom Suzukis fina elektroniska
reglagesystem. AMT 215 PH är den perfekta skärgårdsbåten för
transport eller fiske i alla väder och med värmare ombord kan säsongen
förlängas rejält. Det finns en mängd noga utvalda tillbehör som gör din
AMT 215 PH mer personlig.

LÄNGD

BREDD

VIKT

PERSONER

REK. MOTOR

640 CM

240 CM

1250 KG

7

115–200 HK
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TILLBEHÖR

STANDARDUTRUSTNING

23O GP*/23O DC

230 BR

200 BR

190 BR

175 BR

190 R

›› 2-batterisystem
›› Abloy låskit
›› Akterkapell
›› Bogpropeller
›› Bord med fot och
soldyna
›› Durkbelysning LED
›› Dynor framkabin
›› Dynserie
›› Fenderskydd
AMT 4 st
›› Förtöjningspaket
›› Hydraulstyrning
Seastar
›› Kylskåp Waeco
CR50
›› Osänkbar Alltid-TillHamn konstruktion

›› Pentrymodul
›› Räckserie
›› Securmark
stöldmärkning
›› Självlänsande durk
›› Suzuki 12" Multifunktions
display
›› Suzuki Security
System startspärr
›› Teak-serie
›› Trimplan med
display
›› Tryckvatten
›› Vattentoalett med
septiktank
›› Vindrutetorkare Babord
och Styrbord

›› Abloy låskit
›› Akterkapell med
kapellgarage
›› Bord med fot
och soldyna
›› Dynserie
›› Däckslucka och
skrovfönster
›› Fenderskydd
›› Förtöjningspaket
›› Hydraulstyrning
Seastar
›› Integrerat handfat
›› Komfortstolar med
stolskydd
›› LED läslampor 2st
›› Låsbar kabin med
2 kojplatser

›› Osänkbar Alltid-TillHamn konstruktion
›› Plotter Suzuki 12"
Multifunktions display
›› Securmark
stöldmärkning
›› Suzuki Security
System startspärr
›› Teaklaminat-serie grå
›› Trimplan med display
›› Vindrutetorkare
styrbord

›› 2-batterisystem
›› Abloy låskit
›› Akterkapell
›› Bogpropeller
›› Dynserie +
Dynor fören
›› Fenderskydd
AMT 4 st
›› Förtöjningspaket
›› Hydraulstyrning
Seastar
›› Osänkbar Alltid-TillHamn konstruktion
›› Securmark
stöldmärkning

›› Självlänsande durk
›› Suzuki 12" Multifunktions display
›› Suzuki Security
System startspärr
›› Teaklaminat-serie
grå
›› Trimplan med
display
›› Vindrutetorkare Babord
och Styrbord

›› Abloy låskit
›› Akterkapell
›› Dynserie
›› Dynor fören
›› Fenderskydd
AMT 4 st
›› Förtöjningspaket
›› Hydraulstyrning
Seastar
›› Osänkbar Alltid-TillHamn konstruktion
›› Plotter Garmin
ECHOMAP Plus
92sv

›› Räckserie
›› Securmark
stöldmärkning
›› Suzuki Security
System startspärr
›› Trimplan med
display
›› Vindrutetorkare
styrbord

›› Abloy låskit
›› Akterkapell
›› Dynor fören
›› Dynserie
›› Fenderskydd
AMT 4 st
›› Förtöjningspaket
›› Hydraulstyrning
›› Osänkbar Alltid-TillHamn konstruktion
›› Plotter Garmin
ECHOMAP
Plus 92sv

›› Räckserie
›› Securmark
stöldmärkning
›› Suzuki Security
System startspärr
›› Teaklaminat-serie grå
(endast glasfiber)
›› Trimplan med
display
›› Vindrutetorkare
styrbord

›› Abloy låskit
›› Akterkapell
›› Bordsben
›› Dynserie
›› Fenderskydd
AMT 4 st
›› Förtöjningspaket
›› Osänkbar Alltid-TillHamn konstruktion

›› Plotter Garmin
ECHOMAP Plus
92sv
›› Räckserie
›› Securmark
stöldmärkning
›› Självlänsande durk
›› Suzuki Security System
startspärr

›› Abloy låskit
›› Dynserie
›› Fast bränsletank 100l
›› Fender och
fenderskydd 4st
›› Förtöjningspaket
›› Hydraulstyrning Baystar
›› Komfortstolar
›› Länspump (automatisk)
›› Osänkbar Alltid-TillHamn konstruktion
›› Plotter Garmin
ECHOMAP Plus 92sv

›› Paddel med båtshake
›› Reservdunk
›› Räckserie
›› Securmark stöldmärkning
›› Självläsande durk
›› Stolsöverdrag
›› Suzuki Security System
startspärr

›› Bottenmålning
›› Dubbelsits
›› Förvaringskapell
›› Hamnkapell
›› Kompass (Ritchie)
›› Marinstereo Fusion
med 2 högtalare
›› Marinstereo Fusion
med 4 högtalare

›› Marinstereohögtalare
Bluetooth G4 Svart
›› Servostyrning
(Seastar)
›› Wallas 800 Diesel
keramisk spis
›› Vattenskidbåge
›› Värmare Webasto
ST2000

›› 2-batterisystem
›› Bogpropeller
›› Bottenmålning svart
›› Durkbelysning LED
›› Förvaringskapell
›› Gardin/myggnät
till däckslucka
›› Hamnkapell
›› Kemisk toalett
›› Kylbox CD-20
draglåda
›› Marinstereo Fusion
med 2 högtalare

›› Marinstereo Fusion
med 4 högtalare
›› Marinstereohögtalare Bluetooth
G4 Svart
›› Teak-serie
›› Tryckvatten
›› Vattenskidbåge
›› Vindrutetorkare babord
›› Värmare Webasto
ST2000

›› Bord med fot och
soldyna		
›› Bottenmålning svart
›› Dubbelsits
›› Durkbelysning LED
›› Förvaringskapell
›› Hamnkapell
›› Kapell till fören
›› Kompass (Ritchie)
›› Kylbox CD-20
draglåda
›› Kylbox CDF-18
(bärbar)		
›› Kylskåp Waeco CR50, kräver pentrymodul

›› Marinstereo Fusion
med 2 högtalare
›› Marinstereo Fusion
med 4 högtalare
›› Marinstereohögtalare
Bluetooth G4 Svart
›› Pentrymodul
›› Teak-serie
›› Tryckvatten
›› Wallas 800 Diesel
keramisk spis, kräver
pentrymodul
›› Vattenskidbåge
›› Värmare Webasto
ST2000		

›› 2-batterisystem
›› Bord med fot och
soldyna
›› Bottenmålning svart
›› Durkbelysning LED
›› Förvaringskapell
›› Hamnkapell
›› Kapell till fören
›› Kylbox CD-20
draglåda
›› Kylbox CDF-18
bärbar
›› Köljärn
›› Marinstereo Fusion

med 2 högtalare
›› Marinstereohögtalare
Bluetooth G4 Svart
›› Teaklaminat-serie
grå
›› Teak-serie
›› Tryckvatten
›› Vattenskidbåge
›› Vindrutetorkare
babord
›› Värmare Webasto
ST2000

›› Aluminiumskrov
›› 2-batterisystem
›› Bord med fot
›› Bottenmålning (svart)
(endast glasfiber)
›› Durkbelysning LED
›› Dynor till L-soffa
(endast glasfiber)
›› Förvaringskapell
›› Hamnkapell
›› Kapell till fören
›› Kylbox CD-20
draglåda
(endast glasfiber)

›› Kylbox CDF-18 bärbar
(endast aluminiumskrov)
›› Köljärn
›› Marinstereo Fusion
med 2 högtalare
›› Marinstereohögtalare
Bluetooth G4 Svart
›› Teak-serie (endast
glasfiber)
›› Vattenskidbåge
›› Vindrutetorkare
babord

›› Aluminiumskrov
›› Bottenmålning (endast
glasfiber)
›› Durkbelysning LED
›› Dynor till fören
›› Förvaringskapell
›› Hamnkapell
›› Köljärn

›› Marinstereo Fusion
med 2 högtalare
›› Marinstereohögtalare
Bluetooth G4 Svart
›› Teak serie
›› Vattenskidbåge

›› Aluminiumskrov
›› Akterkapell
›› Bord med
bordsben
›› Bottenmålning svart
›› Durkbelysning LED
›› Förvaringskapell
›› Kylbox CDF-18
bärbar
›› Köljärn

›› Marinstereo Fusion
med 2 högtalare
›› Marinstereohögtalare
Bluetooth G4 Svart
›› Pulpetöverdrag
›› Solbädd
›› Teak-serie
›› Trimplan med
display
›› Vattenskidbåge

Sportpaket
Vattenskidbåge, Hamnkapell

*

210 DC

EXTRAUTRUSTNING
Förstärkta skrovbalkar
Förstäkt motorbrunn
Försärkt akterspegel
Bordlägnningen svart folierad
Geki-logga på ankarboxen
Säljs endast med DF350-ATX

Sportpaket
Vattenskidbåge, Hamnkapell

Komfortpaket
Teak, Bord med fot och soldyna,
LED durkbelysning, Kyllåda CD20
Sportpaket
Vattenskidbåge, Hamnkapell
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Komfortpaket 1
Teak, Bord med fot och soldyna, LED durkbelysning,
Torkare babord			
Komfortpaket 2
Teaklaminat-serie grå, Bord med fot och soldyna,
LED durkbelysning, Torkare babord
Sportpaket
Vattenskidbåge, Hamnkapell

Sportpaket
Vattenskidbåge, Hamnkapell

Sportpaket
Vattenskidbåge, Pulpetöverdrag

Komfortpaket
Bord med fot, Dynor till L-soffa (endast glasfiberskrov)
Sportpaket
Vattenskidbåge, Hamnkapell
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TILLBEHÖR

STANDARDUTRUSTNING

160 R

150 R

215 PH

›› Förtöjningspaket
›› Osänkbar Alltid-TillHamn konstruktion
›› Reservdunk
›› Räckserie

›› Securmark
stöldmärkning
›› Självläsande durk

›› Förtöjningspaket
›› Reservdunk
›› Securmark
stöldmärkning

›› Självlänsande durk
›› Osänkbar Alltid-TillHamn konstruktion

›› Abloy låskit
›› Dynserie + Dynor
i framkabin
›› Fenderskydd
AMT 4 st
›› Förtöjningspaket
›› Hydraulstyrning
Seastar		
›› Osänkbar Alltid-TillHamn konstruktion
›› Pro Fishing targabåge
med radarfäste
›› Securmark
stöldmärkning

›› Självlänsande durk
›› Stuvfack för
fiskespön
›› Suzuki Security
System startspärr
›› Trimlan med
display
›› Vindrutetorkare
Babord och
Styrbord

›› Abloy låskit
›› Akterkapell
›› Bottenmålning svart
›› Dynserie
›› Förvaringskapell

›› Hamnkapell
›› Köljärn
›› Pulpetöverdrag
›› Vattenskidbåge

›› Abloy låskit
›› Akterkapell
›› Bottenmålning svart
›› Dynserie
›› Förvaringskapell

›› Hamnkapell
›› Köljärn
›› Mittbänk
›› Pulpetöverdrag
›› Räckserie

›› 2-batterisystem
›› Akterkapell
›› Akterportar
›› Arbetsljus
akterdäck
›› Bord med fot
›› Bottenmålning svart
›› Durkbelysning LED
›› Däckslucka
›› Kemisk WC
›› Klaffbänk 40 cm
›› Klaffbänk 80 cm
›› Kompass
›› Kylaggregat till kylbox,
Waeco Coldmachine
VD-15
›› Marinstereo Fusion
med 2 högtalare
›› Marinstereo Fusion
med 4 högtalare

›› Marinstereohögtalare
Bluetooth G4 Svart
›› Mörkläggningsgardin
›› Sjövattenpump
›› Skyddsplatta
motorbrunn
›› Sökljus med
fjärrkontroll
›› Tryckvatten
›› Wallas 800
Diesel keramisk spis
›› Vattentoalett
›› Värmare Webasto
ST2000
›› Yttre styrposition
(ratt + reglage)

Komfortpaket
Dynserie, Pulpetöverdrag
Sportpaket
Vattenskidbåge, Pulpetöverdrag
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Komfortpaket
Dynserie, Mittbänk, Pulpetöverdrag

Akterdäckspaket
Rostfria akterportar, Skyddsplatta motorbrunn

SUZUKI FÖRSÄKRING

I samarbete med Svedea erbjuder Suzuki dig en båtförsäkring till
en förmånlig premie samt ett säkerhetspaket som gör det svårare
för tjuven att ta båten. Du får bland annat märkning av motorn med
Securmark Stöldmärkning, Maskinskadeförsäkring och Båtolycksfall.
För mer information se svedea.se

7 ÅRS MOTORGARANTI

Alla AMT-båtar levereras med utombordare från Suzuki med marknadens bästa garantier, vilket innebär ett bekymmersfritt ägande och
trygghet för dig som kund.
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Varje båt från AMT ger samma trygga glädje i mörk,
krabb höstsjö som på spegelblanka, ljumma sommarvatten.
AMT kombinerar avancerad teknik med innovativ design.
Vi är ju vad vi heter – Advanced Marine Tech.

DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

www.amtboats.se

KGK Motor AB, Sollentuna, förbehåller sig rätten att utan föregående
avisering ändra på utrustning, färger, priser, material och andra objekt
för att passa lokala förhållanden. Varje modell kan upphöra utan
avisering. Kontakta din återförsäljare om eventuella ändringar.

Bilder i denna broschyr visar produkter med exrautrustning och de
faktiska färgerna kan skilja sig mot färgåtergivningen i broschyren.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar, avvikelser och feltryck.
Beställningsnummer: RAM2019

