
Targa 25.1 - 2013
Samtliga priser i SEK inkl. moms. Fritt Saltsjöbaden. 

Standardutrustning -exteriör
Vit gelcoat, dubbel eller enkel vattenlinje, rostfria räcken föröver, teakräcke akterut,
hajfenor/grabbräcke föröver, u-bänk med förvaring på fördäck,
halkskyddade däck samt på flybridge, badplattform med badstege samt teaklucka för drevinspektion.
Självlänsande däck, horn, taksökare rst, stävjärn, targa båge rst, mast med plats för vimplar.
Flybridge med plats för två, lösa sitt dynor, jagarskärm, reglage/ratt/trimkontroll/varvräknare.
Hytt med sidodörrar. Gångvärme i hytt uppvärmd av motor med utblås på framruta, akterkabin.

Säkerhet
4 st fendrar, 4st förtöjningstampar, nödankare med tamp, brandfilt, automatisk brandsläckare i
maskinrum, 2kg släckare i hytt. Gasvarnare, 2st automatiska länspumpar. Stävjärn.
Ql trimplan med reglage i hytt och flybridge. 12V uttag 2st vid förarplats. 1st på flb.
El 12 V, 1st AGM start batteri, 1st AGM service batteri, crossover funktion.
Vindrutetorkare med paralellarm 2st. Lanternor samt ankarlanterna. Båtshake. Kompass.
Rostfria pollare föröver, midskepps samt i akter. 6 st.

Standardutrustning -interiör
Styrplats med komplett motorinstrumentering. Fällbar styrkonsoll, öppningsbart akterfönster, 
bord uppfällbart i taket, soffa med plats för tre, förarstol, navigatörsstol.
Akterruff med två stickkojer. Öppningsbara ventiler på hyttvägg 2st.
Motorinstrument i takpanel ovan fönster.
Innertak samt aktervägg i teakplywood, väggar klädda med beige tapet. Matta i akterruff.
Klädsel på koj madrasser: Texas grå.

Data
Löa: 8,38 m, Bredd: 2,88 m, Djup: 0,9 m, Vikt: ca 3500 kg (Vp-D4), Bränsle: 420 L.

Standardbåt med Volvo Penta EVC Diesel samt DPH drev.
D4 300 hk (ca 36 knop) Ca 125 gångtimmar.

Extra utrustning
Exteriör - Design.
1. Färgat skrov, grå gelcoat. NCS: 7502-Y. Keps svart.
2. Färgad hytt samt inline, flb. stolar, grå gelcoat. Färgkod:  NCS: 7502-Y
2.1 Synlig plast invändigt i grått  NCS: 7502-Y : helikopterstyrning, kabelrör fönster samt akterkabin.
5. Svarta halkytor runt om samt flb. durk och sittbänkar fram. 
5.1 Svart halkmönster på badbryggan.
6. Bottenfärg svart, med epoxybehandling. Svart vattenlinje.
14. Rst bränsle och vattenpåfyllningslock.
15. Svarta lanternor, plast. Std utgår.
xx. Samtliga rst detaljer samt mast utvändigt svarteloxerade, targabågen, knapar, stolsunderrenden flb, hajfenor etc.
xx. Svarteloxerade rutramar på hytten.

Exteriör - Komfort.
5. Förvaringslåda/sittplats akterdäckshörn. X2 NCS: 7502-Y
7. Uppfällbara sittplatser på hyttens aktervägg, plast grå NCS: 7502-Y Med nåtad teak på.
8. Öppning i akter med svarteloxerad dörr till badbrygga, centrumplacerad.
10. WC, septictank, 40L, septic pump. Ingång från fördäck.
xx. Dynor till U-bänk, löstagbara, sunbrella klädsel. Svarta.

Flybridge.
1. Kapell över instrument samt ratt och reglage. Färg Svart.
4. Jeepruta, fällbar extra hög vindruta med kjol/vindskydd under. Svarteloxerad.
5. Bogpropeller reglage.
14. Fällbar mast svart med gångjärnsfot.
xx. Svarta dynor till flb. Stolar.

Interiör -Design.
1. Skinn på sittplatser/stolar istället för standardtyg. Svart, kasino 02, piping 5307 grå.
6. Halogen spotlights 4 st i tak med dimmer.
8. Innertak med tapet. Aktervägg med tapet.
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Offert Targa 25.1 - Mellberg

Interiör -Komfort.
15. Läslampor vid kojer 2st.
17.1 Fjädrande stol, Kab 21/T1, dämpning 50 mm, högt ryggstöd. X2

T 23. Langeterad matta i hytt, färg grå. (Även mattan i akterkabinen)
Nytt 26. 2 st dörrmattor med Targa loggo.

Tilläggning.
1. Bogpropeller med joystick i hytt, 60 kg dragkraft.
6. Gummilist extra kraftig runt badbrygga.
7. Stävputta, extra skydd i stäven.
10. Halkipar Osculati utgår. Std svarteloxerade.

Navigation.
Nytt 1. Vindrutetorkare, uppgradering med intervall och 2 hastigheter, ej spolning.
Nytt 7.1 Power Trim assist. PTA.Trimmar drevet automatiskt vid givna varvtal.

12. Plotter, Simrad NSS12 i hytten, NSS8 på flb. Autopilot, ekolod.
18. Lutande teaklåda för infällnad av plotter/radar framför ratt.

Nytt 23. Hydrauliska trimplan istället för QL. Bennet.

Säkerhet.
9. Flytkraft/ljudisolering i skrov samt under kojer, 80%.
13. D-gummilist längs skrovsida. Fram till främre sidofönster. Sb + Bb sida.

Med reservation för felskrivning/ändring av utrustning.
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