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SPECIFICAȚII GENERALE  	
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• Lungime totală*:
	Lățime maximă:
	Lungime cocă:
	Lățime maximă:
	Greutate proprie (CE)

10,22 m
3,39 m
9,20 m
3,33 m
Antares 30:
4 659 kg
	Greutate proprie (CE) Antares 32:


4 700 kg

	



	







CERTIFICAT CE  	
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	Categoria B - 8 persoane
	Categoria C - 10 persoane
	Categoria D - 10 persoane
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ECHIPARE STANDARD

CONSTRUCȚIE	
CHILA
Compoziție:
	Construcție de tip sandwich (rășină poliesterică/miez de plută)
	Gelcoat alb
	Injecție în matriță închisă a chilei din laminat monolitic (rășină poliesterică – fibră de sticlă)


Profil
	Chilă inferioară semiflotantă cu proră în formă de V
	Apărători laterale stabilizatoare


PUNTEA
Compoziție:
	Construcție de tip sandwich (rășină poliesterică – fibră de sticlă/miez de plută)
	Injecție în matriță închisă a chilei din laminat monolitic (rășină poliesterică – fibră de sticlă)
	Gelcoat alb
	Prelată antiderapantă de tip vârf de diamant

Îmbinare chilă/punte cu bară de aluminiu și cauciuc de culoare gri


ECHIPAMENT PE PUNTE  	
Conducte de drenare a apei pe pasarele
ACOSTARE - ANCORARE
	Inel inox pentru fixare ambarcațiune pe peridoc

6 tacheți din aluminiu (lungime 300 mm)
	Dispozitiv de ancorare cu autoevacuare și tachet de aluminiu cu lungime de 300 mm pentru fixare
SIGURANȚA PE PUNTE
	Amvon deschis din oțel inoxidabil care înconjoară cockpit-ul până la treptele cockpit-ului
	2 balustrade din oțel inoxidabil pe vârful de pic
	2 balustrade din oțel inoxidabil pe treptele de acces la pasarele


COCKPIT
2,62 m x 1,67 m
	Cockpit cu autoevacuare

Copastie din lemn masiv
	1 dulap mare care poate fi închis în partea inferioară a cockpit-ului, cu închidere prin 2 pistoane hidraulice
	2 suporți pentru lansete

1 dulap pentru rezervorul de gaz
	1 scarp pentru înot, retractabilă sub puntea de plajă
	Furtun de duș apă rece/caldă în cockpit
	Ușă cockpit la oglinda pupei 
	Platformă pentru înot, pavată cu lemn masiv

 (2,77 m x 0,80 m)
 
FLY BRIDGE
	Spațiu proiectat pentru confort de croazieră cu spațiu suficient pentru salon și punte de plajă
	Scară de acces cu balustrade din oțel inoxidabil și trepte din lemn masiv
	Ușă de separare din PMMA, semitransparentă, de culoare gri
	Parbriz din PMMA, cu profile din oțel inoxidabil, de culoare gri
	Fly bridge înconjurat de un amvon din oțel inoxidabil
	Arc de radar din poliester, prevăzut cu lumini de navigație și alte instrumente de navigație
	 Salon flybridge cu banchetă semicirculară și masă – convertibile în punte de plajă (2,30 m x 1,25 m)
	Perne capitonate PVC de culoare „Woven Beige”



Variantă post de conducere la modelul fly (opțional):
	 Consolă de pilotaj centrală
	Panou de control, inclusiv: comenzi motor electric, elice de manevră prora*, flapsuri*
	Volan sport
	Direcție asistată hidraulic
	Corn de ceață
	Spațiu pentru dispozitive electronice

(40 cm x 24 cm)
	Fotoliu pentru pilot cu posibilitate de rotire 360°



Trim level Avantage


INTERIOR   	
	Mobilier din lemn de mahon, culoare ”Alpi”
	Pardoseală din lemn laminat
	Tapițerie de culoare „Paragon Beige” (Salon)


SCARĂ DE TAMBUCHI
Înălțime maximă: 1,88 m / 6’2’’
SALON (LA BABORD)
Înălțime maximă: 1,85 m - 1,95 m
	Salon semicircular (capacitate 4 persoane) cu spații de depozitare încastrate
	Salon convertibil în pat dublu (1,97 m x 1,25 m
	Fotoliu copilot, tapițerie salon asortată, din PVC, culoare Astra
	Masă salon din lemn solid
	Ușă din sticlă cu foi triple, cu cadru din aluminiu lăcuit de culoare neagră


BUCĂTĂRIE (LA tribord)
Înălțime maximă: 1,85 m - 1,95 m
	Blat laminat
	Capac din lemn pentru protejarea blatului
	Chiuvetă din oțel inoxidabil cu cuvă unică
	Baterie cu apă caldă/rece cu presiune

Cuptor gaz cu 2 arzătoare
	Frigider 65 L cu deschidere frontală
	Sertar tacâmuri
	Spațiu de depozitare pentru deșeuri menajere
	Spațiu pentru cuptor cu microunde

POSTUL DE CONDUCERE (LA TRIBORD)
	Parbriz din sticlă, cu nuanță de gri
	Ștergătoare parbriz electrice
	Spălător parbriz
	Ferestre glisante din PMMA, cu nuanță de gri
	Cadre din aluminiu lăcuit, de culoare neagră
	Perdele interioare (ferestre frontale, laterale și ușă din sticlă)
	Tablou de bord cu efect de „carbon” cu spațiu pentru dispozitivele electronice de navigare
	 Indicatoare motor: turometru, temperatura motorului, voltmetru, presiune oleohidraulică, afișaj motor, ceas indicator nivel de combustibil și de apă
	Elice de manevră proră*
	Lumini de navigație
	Ștergătoare parbriz electrice și cornuri de ceață
	Volan sport
	Busolă luminată
	Panou electric 12 V, prevăzut cu 6 funcțiuni + 3 funcții separate (spălător parbriz, dispozitiv de dezaburire, corn de ceață)
	CD / MP3 player cu 2 difuzoare în timonerie și 2 difuzoare în cockpit *
	Fotoliu pilot (capitonat PVC) cu funcția Bolster, de culoare „Woven Beige”
	Suporturi pentru picioare



*Trim level Avantage
VERSIUNE TOALETĂ (LA TRIBORD)
Înălțime maximă: 1,96 m
	Baie realizată parțial prin injecție
	WC marin
	Rezervor de colectare rigid (88 l)
	Rezervor din poliester

Baterii cromate
	Baterie apă caldă/rece cu presiune
	Spațiu de depozitare
	Oglindă
	Duș
	Pompă electrică pentru drenarea apei de duș

1 hublou cu deschidere

CABINĂ PROPRIETAR (LA PROVA)
Înălțime maximă: 1,84 m 
•  Pat central (1,98 m x 1,40 m)
	Saltea pentru cabină
	Dulap suspendat
	Spații de depozitare sub pat, cu acces prin podea
	1 trapă transparentă în plafonul cabinei cu plasă de țânțari
	2 hublouri
	Acces cabină prin ușă glisantă


CABINĂ OASPEȚI (LA BABORD)
Înălțime maximă: 1,90 m
	2 paturi suprapuse (2 x 0,62 m – 0,69 m)
	Saltea pentru cabină
	Dulap suspendat
	Spațiu de depozitare
	1 trapă

 


ECHIPAMENT ELECTRIC ANTARES 30  	
	Panou electric 12 V, prevăzut cu 6 funcțiuni + 3 funcții separate (spălător parbriz, dispozitiv de dezaburire, corn de ceață)
	1 baterie 12 V 140 Ah pentru pornirea motorului

1 baterie de serviciu de 12 V 140 Ah
	Încărcător baterie 25 Ah/h + circuit 220 V*

1 priză de 12 V
Iluminare interioară (11 lumini în tavan, 4 spoturi de citit)
	Iluminare exterioară (1 plafonieră în cockpit, lumini de navigație, lumini de acostare)
ECHIPAMENT ELECTRIC ANTARES 32  	
	Panou electric 12 V, prevăzut cu 6 funcțiuni + 3 funcții separate (spălător parbriz, dispozitiv de dezaburire, corn de ceață)
	2 baterii 12 V 50 Ah – 900 DC pentru pornirea motorului

1 baterie de serviciu de 12 V 140 Ah
	2 încărcătoare baterie 25 Ah/h + circuit 220 V*
	1 priză de 12 V

Iluminare interioară (11 plafoniere, 4 spoturi de citit)
Iluminare exterioară (1 plafonieră în cockpit, lumini de navigație, lumini de acostare)


Trim level Elegance


INSTALAȚII  
	Pompă manuală de santină (Cockpit)
	Pompă electrică de santină
	Pompă de apă pentru presurizare sistem de apă rece/caldă
	Încălzitor apă caldă de 25 L și racord 220V
	Dispozitiv de umplere apă din oțel inoxidabil
	Rezervor de apă realizat prin rotomulaj (145 l)
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TRIM LEVEL


AVANTAGE
ELEGANCE
Vinci electric 1000 W  M/D + telecomandă


Elice de manevră prora MAXPOWER SP60 + Comenzi twin la modelul flying bridge *


Radio CD player / MP3 + 2 difuzoare interioare + 2 difuzoare exterioare


Saltea pentru puntea de plajă, tapițerie „Woven Beige”


 Banchetă în formă de L și perne cockpit capitonate PVC, culoare „Woven Beige”


Ecran multifuncțional RAYMARINE A70D


Repetitor grafic multifuncțional ST70 *


Transductor prin chilă („thru-hull”) – Loch, tahometru și temperatura apei


Sistem complet 220 V


Cuptor cu microunde


1 încărcător baterie 12 V 25 Ah


*Versiune post de conducere la modelul Fly


OPȚIUNI


ALTE OPȚIUNI  	

	Set complet de acostare
	Copertină timonerie Dune
	Sistem de închidere posterioară Dune
	Cockpit închidere posterioară Dune
	Bimini top (parasolar) Dune Flying bridge
	Draperii exterioare timonerie, de culoare albă
	Pompă pentru spălarea punții (cu apă de mare)
	Combustibil de încălzire prin convecție forțată
	WC electric cu tragere silențioasă a apei
	Trimere electrice, duble la modelul Control Flybridge
	Cocă albă și albastră din oțel
	Lemn masiv în cockpit
	Mochetă Corail în cabina timoneriei
	Ecran C90W pentru a înlocui modelul A70D

Tapițerie salon „Trajan Navy”
	Perne salon capitonate PVC „Astra Chanvre”
	Tapițerie salon „Tempo Gold”
	Computer la bord VOLVO











