
6,3 metriä pitkä AMT 210 BR täydentää hyvin 
AMT:n Bow Rider mallistoa. Vene asettuu 200 
BR ja 230 BR mallien väliin ja tuo kuluttajalle lisää 
valinnanvaraa löytää omiin tarpeisiin sopivin vene. 
Helmikuun Vene-messuilla nähty kauden 2019 
uutuus 210 DC on nyt ensi kertaa esillä uivas-
sa venenäyttelyssä. Se on myös koeajettavissa, 
joten sen ajo-ominaisuuksia pääsee testaamaan 
käytännössä. Malli onkin jo kerännyt runsaasti 
kiitosta etenkin hyvästä ajettavuudestaan sekä 
tyylikkäästä ulkonäöstään. 
AMT 210 malleissa on muun muassa kokonaan 
uudelleen muotoiltu runko ja ohjauspulpetti sekä 
vahva peräpeili, joka mahdollistaa jopa 200 hevosvoimaisen perämoottorin asennuksen.

Näyttelyssä kannattaa tutustua myös AMT:n uudistuneeseen 190 BR:ään. Kyseessä on vauh-
dikas, urheilullisella rungolla varustettu yhteys- ja huvivene vaivattomaan veneilyyn. Vene on hauska 
ajettava ja sopii mainiosti niin kruisailuun, kalastukseen kuin vesiurheiluunkin. Uudistunut 190 
BR on pelkistetympi ja edullisempi versio aikaisemmasta 190 BR –mallista, mikä mahdollistaa 
veneen yhä monipuolisemman käytön. Lisäksi samaa mallia tullaan jatkossa saamaan sekä alumi-
inisella että lasikuituisella rungolla. 

Aikaisemmin ainoastaan lasikuituveneitä valmistanut AMT laajensi vuosi sitten alumiinisiin runkoi-
hin. Uivassa pääseekin näkemään samalla kertaa malliston kaikki kolme alumiinirunkoista venettä 
175 BRf, 190 Rf ja 190 BRf 

Löydät kaikki AMT-mallit Honda-laiturista, laituri E.

Kiinnostavia uutuuksia AMT-veneiltä Uiva 2019-venenäyttelyssä 

Laadukkaista moottoriveneistään tunnettu kontiolahtelainen AMT tuo tänä vuonna Helsingin 
uivaan venenäyttelyyn useita uutuuksia: Vene 2019 - messuilla lanseerattu AMT 210 DC saa 
nyt rinnalleen Bow Rider-mallin 210 BR, ja suosittu 5,6 metrinen AMT 190 BR on saanut 
huomattavan uudistuksen.

Lisätietoja antaa Oy Brandt Ab:n markkinointikoordinaattori Meri Nurmilaukas,
meri.nurmilaukas@brandt.fi, 040 768 1166.

Oy Brandt Ab on vapaa-ajan ajoneuvoja maahantuova yritys joka kuuluu Otto Brandt –konserniin. Vuonna 1905 
perustettu Otto Brandt -konserni on suomalainen perheyritys, jonka myynti on noin 90 miljoonaa euroa ja konsernin 
palveluksessa työskentelee n. 200 henkilöä. Konserni edustaa maailmanluokan tuotemerkkejä kuten mm. AMT, Aprilia, 
Derbi, Faster, Gilera, Honda, Ligier, Microcar, Moto Guzzi, Niu, Piaggio, Silver, Terhi, Torqeedo, Vespa, Zero Motorcy-
cles. Lisäksi konserniin kuuluu kaksi Suomessa toimivaa venetehdasta jotka valmistavat Terhi- ja Silver-merkkisiä veneitä. 
Konserniin kuuluva vähittäiskauppaketju Bike & Boat World on Suomen suurin moottoripyörä-, vene- ja mönkijäkauppa.
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