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Antares 6.80
Listă de inventariere

22 martie 2010 - (document fără caracter obligatoriu)
Cod Bénéteau 100102 (C) Ro


SPECIFICAȚII GENERALE    	
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• Lungime totală:	6,72 m
	Lungime carenă:	6,43 m
	Lățime:	2,54 m
	Deplasament gol (CE):	1 250 kg
	Tiraj de aer:	2,20 m
	Tiraj min./max.:	0,53 m
	Capacitate rezervor carburant:	135 l
	Capacitate rezervor apă:	20 l
	Certificare motor max.:	85 Kw / 115 CP




ARHITECT/PROIECTANȚI  	

	Arhitect naval: BENETEAU POWER BOATS
	Design interior: SARRAZIN DESIGN
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CERTIFICAT CE 	
	Categoria C - 7 persoane
	Categoria D - 7 persoane

ECHIPAMENT STANDARD


CONSTRUCȚIE  	
CARENĂ
Compoziție:
	Poliester
	Carenă modelată prin injecție
	Gelcoat alb
	Cheie de lanț
	Carenă plutitoare


PUNTE
Compoziție:
	Poliester de tip sandwich (miez din spumă cu densitate ridicată)
	Gelcoat alb
	Contra matriță punte parțială
	Bară de protecție gri pe îmbinarea carenei cu puntea




ECHIPAMENT PE PUNTE  	
	Apă scursă pe pasarela îngustă (carlingă impermeabilă cu copertină pânze în partea inferioară (opțional))
	Lumini de navigație din oțel inoxidabil


ACOSTARE - ANCORARE
	=
	Roler ancoră din oțel inoxidabil

Dispozitiv de ancorare cu autoevacuare cu capac pentru tambuchi
5 tacheți de acostare din oțel inoxidabil (L 200 mm): 2 în partea frontală, 2 în partea din spate și unul care funcționează ca punct de fixare în puțul lanțului

SIGURANȚA PE PUNTE
	Amvon semi-deschis din oțel inoxidabil care înconjoară carlinga până la treptele carlingii
	Vele asimetrice (la babord: 13 cm – la tribord: 19 cm)
	2 balustrade din oțel inoxidabil pe cadrele verticale ale cabinei timonei
	2 balustrade din oțel inoxidabil pe acoperișul cabinei timonei



CARLINGĂ
Înălțime liberă: 1,90 m
Lungime: 1,55 m - Lățime: 2,10 m
	Carlingă cu autoevacuare
	Banchetă 2 până la 4 locuri (2 componente fixe)
	Montări suplimentare pe carlingă (a se vedea opțiunile)
	3 dulapuri în partea inferioară a carlingii: 1 dulap central mare – 2 dulapuri opționale în banchete (opțional)

Copastie din imitație de tec
2 suporturi pentru undițe
2 urechi din oțel inoxidabil
Orificiu de alimentare a punții pe puntea pupă
Scară din oțel inoxidabil fixată pe puntea pupă
	Puțul lanțului
INTERIOR   	
	Perne din material model „Trajan Navy”
	Tâmplărie din lemn de mahon Alpi
	Scânduri din lemn laminat cu fâșii din lemn negru – parțial din poliester


CABINA TIMONEI
Înălțime liberă: 2,00 m
Lungime: 2,10 m - Lățime: 1,90 m până la 2,30 m
	Cabină cu panou de sticlă unic semitransparent 
	Ferestre laterale la tribord cu deschidere în nuanță gri din PMMA
	Uși din sticlă cu foi triple din PMMA semitransparent
	Cadru din aluminiu polizat electric cu sistem de blocare
	2 seturi de ștergătoare de parbriz, electrice (opțional)



POST DE CÂRMĂ (LA TRIBORD)
	Consolă căpitan cu spațiu pentru dispozitive electronice: tip Raymarine A70D
	Busolă
	Turometru
	Indicator al nivelului de combustibil și al motorului
	Priză de 12 V
	Timonă din lemn
	Sistem de control al motorului lateral acoperit (sistem de control al motorului prevăzut cu motor)
	Scaun al căpitanului cu tapițerie din PVC, model „Columbia”, funcție Bolster
	Suporturi pentru picior pentru căpitan
	1 sursă de iluminare pe plafon


BUCĂTĂRIE (LA TRIBORD)
	Bucătărie cu chiuvetă din poliester
	Robinet cu pompă manuală
	Spațiu pentru fixarea unei plite pe gaz cu un ochi
	Dulap sub scaunul căpitanului
	Spațiu de depozitare


SALON
	Scaune convertibile în paturi față în față (Lungime = 1,95 m, Lățime = 0,85 m)
	Scaun tapițat și perne fantezie model „Trajan Navy”
	Masă din lemn de mahon Alpi
	Spațiu de depozitare sub scaunul din spate
	1 sursă de iluminare pe plafon

Spațiu mare de depozitare

CABINA FRONTALĂ
Înălțime liberă: 1,40 m
	Cușetă dublă (Lungime = 1,90 m - Lățime = 2,20 m)
	Toaletă în poziție chimică
	Dulap de depozitare
	Spațiu pentru undițe
	Ventilație de la tambuchiul de pe acoperiș
	1 sursă de iluminare pe plafon
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ELECTRICITATE 	

	Panou electric cu 6 siguranțe de 12 V
	Priză de 12 V
	2 pompe de santină: 1 pompă manuală, 1 pompă electrică
	1 baterie de serviciu și de pornire motor 12 V 110 Ah

Comutator baterie
	Lumini de navigație = 1 lumină vizibilă pe tot orizontul pe catargul de încărcare demontabil - lumini de navigație bicolore
2 surse de iluminare pe plafon
	Unitate de răcire și baterie secundară de 110 Ah, opțional


INSTALAȚII  	

	Recipient pentru apă cu capacitate de 20 L
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TIP DE FINISAJ


AVANTAJ
ELEGANȚĂ
2 ștergătoare de parbriz, electrice


Tambuchi glisant al cabinei timonei cu perdele ocultante


 Draperii interioare (parbriz + ferestre laterale + ușă din sticlă din partea din spate)


Perne de exterior din PVC, model „Columbia”


CD player / Radio / MP3 + 2 difuzoare


Frigider cu capacitate de 42 de litri


Baterie de rezervă 12 V 110 Ah





OPȚIUNI 


MOTOR: (OPȚIUNI)   	

	Această barcă este disponibilă în versiunea Suzuky 4T 85 kw (115 CP) single outboard cu arbore lung (TL)
	Filtru de combustie cu decantor
	1 baterie motor 12 V - 110 Ah



 ALTE OPȚIUNI     	

	Vinciu de ancoră electric M/D 700 W

Copertină cabina timonei DUNE
Carlingă pătrată convertibilă pentru bronzare
	Copertină închidere pentru partea din spate a carlingii DUNE
	Toaletă chimică
	Asamblare preliminară Suzuki 4T 40-115 CP
	Asamblare preliminară Yamaha 4T 90-115 CP
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