
Targa 37 + HIFLY - CFC. Årsmodell 2010

Standardutrustning -exteriör
Vit gelcoat, dubbel eller enkel vattenlinje, rostfria räcken föröver, teakräcke akterut,
hajfenor/grabbräcke föröver, bogstege med ett steg, u-bänk med förvaring på fördäck,
bänk framför hytt med två sittplatser, grabbräcken fram på hytt, 
badplattform med badstege samt teaklucka för drevinspektion.
Självlänsande däck, horn, taksökare 100 W rst, stävjärn, targa båge rst,
mast med plats för vimplar. Flybridge med plats för tre,
lösa sitt dynor, jagarskärm, reglage/ratt/trimkontroll/varvräknare.
Hytt med sidodörrar. Gångvärme i hytt uppvärmd av motor med utblås på framruta, hytt,
akterkabin, förkabin, wc. Öppning i sidoräcke bb+sb sida. Akterport till badbrygga.
Fenderhållare under stolar på flb. durk. Bridgedäcklåda med förvaring på akterdäck.

Säkerhet
6 st fendrar, 4st förtöjningstampar, nödankare med tamp, brandfilt, 
automatisk brandsläckare i maskinrum, 2kg släckare i hytt.
Gasvarnare, 4st automatiska länspumpar. Stävjärn. Båtshake.
Ql trimplan med reglage i hytt och flybridge. 12V uttag 2st vid förarplats. 1st på flb.
El 12 V, 1st 145 Ah start batteri, 1st 145 Ah service batteri, crossover funktion.
Elcentral i akterkabin med huvudbrytare för start/service samt övriga tillbehör.
Automatsäkringar till samtlig elektronisk utrustning med märkning.
Vindrutetorkare med paralellarm 3st. Lanternor samt ankarlanterna. Kompass i hytt.
Rostfria pollare föröver, midskepps samt i akter. 6st. Kraftig gummilist runt badbrygga.

Standardutrustning -interiör
Styrplats med komplett motorinstrumentering. Fällbar styrkonsoll, 
öppningsbart akterfönster, bord uppfällbart i taket, soffa med plats för sex personer,
förarstol, navigatörsstol. Akterruff med dubbelsäng samt stickkoj.
Öppningsbara ventiler på hyttvägg 3st. Matta i akterruff.
Teaktrappa till akterruff, bokhylla, klädskåp, klädkrokar, takbelysning, tre läslampor.
Badrum med wc, septic tank 40 L, handfat och dusch.
Förkabin med två stickkojer, förvaring.
Pentry med 2 lågigt gasolkök, vask, kall och varmvatten. Gasolflaska i bb frambänk.
Varmvattenberedare 40 L , sötvattentank 230 L. Motorinstrument i takpanel ovan fönster.
Hyttens innertak samt aktervägg i teakplywood, väggar klädda med beige tapet. 

Data
Längd: 11,90 m, Bredd: 3,50 m, Djup: 0,9 m, Vikt: ca 8500 kg (2xVp-D6), Bränsle: 1300 L.

Skrov: Vitt med dubbla blå vattenlinjer.
Klädsel på kojer: Mexico natur.

Standardbåt med Volvo Penta Diesel.
2 x D6 EVC, DPH 370 hk (ca 38 knop) Ca. 800 gångtimmar.

HIFLY - Större flybridge med fem sittplatser och bord. Tillägg.
CFC:  med badrum. 
Förhöjt fördäck med höjt rst räcke, U-bänk och stuv utgår på fördäck. Stor förruff. Dubbelsäng.

Extra utrustning
Exteriör - Design.
5.2 Grå halkytor runt om RAL 7030, samt sittbänkar och badbrygga.
6. Bottenfärg, med epoxybehandling. Svart.
8. Nåtad teak på fördäck mellan hajfenor.
13. Negativ akterspegel. Tilläggskostnad.
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Exteriör - Komfort.
1. Teakbord till akterdäck.
2. Däcksstolar 4 st med förvaring undersida motorluckor.
5. Förvaringslåda/sittplats akterdäckshörn. 2 st.
6. Teak på förvaringslåda/sittplats. 2 st.
7. Nåtad teak på bridgedäcklåda.
9. Vask med kall och varmvatten i bridgedäcklåda. Sb sida.
9.1 Kyllåda i bridgedäcklåda med termostat. Bb sida.
11. Dusch i akter, varm och kallvatten.
12. Däcksspolpump inkl. slang och spolmunstycke, saltvatten 3,5 bar. Uttag på akterdäck.
13. Däcksbelysning, led i rostfritt, 3st på fördäck, 4st på akterdäck, 2 på vardera sida om hytt. 11 st.
x. Solskydd/duk med 2 rst stolpar över akterdäck.
Flybridge.
1. Kapell över instrument samt ratt och reglage. Färg std vit.
2.1 Kapell heltäckande för HIFLY. Färg std vit.
5. Bogpropeller reglage.
6. Ankarspel reglage akter.
8. Logg, repiter till hytt med fart, djup och temp. Furuno FI-503.
9. Roderindikator, slav till hytt.
11. Burkhållare för 4 glas/flaskor.
12. Teakribbor bak på stolsryggar.
12.1 Rostfria räcken/handtag bakom aktre stolarna. Följer stolsryggen.
16. Cd-radio med vattentätt lock, 2st vattentäta högtalare.
17. Led-belysning i rostfritt 3 st vid durk, samt 1st vid uppgång. Tot 4st HF.
x. Extra stag för jagarskärm.

Interiör -Design. Fortsättning T37
2. Alcantara på sittplatser istället för standardtyg. Färg 1100 SEA SAND
3. Solfilm i framfönster samt främre rutor, rullgardinsmodell som minskar insyn samt solreflexer.
4. Solfilm rullgardinsmodell till dörr fönster, pris/par.
6. Halogen spotlights 4st i tak med dimmer.
10. Innertak i ljus tapet istället för teakplywood.
11. Soffa för 2 med fällbart ryggstöd, fler sittplatser vid bord samt en extra navigatörplats.
Std navigatörsstol utgår. Tilläggskostnad.
x. Pliserade gardiner sidofönster samt akterfönster i hytten.
x. Takluckor 2st med solgardin och myggnät.
x. V-koj i förkabinen med iläggsskiva och madrass.
x. Tv i förkabinen.
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Interiör -Komfort.
1.1 Microugn 230V, rostfri, inkl. ombyggnad.
2.1 Kylskåp 65 L, rostfritt, extra under passagerarsoffan. Öppning mot centerline. Draglåda.
4.1 Targa servis som ovan, 6 personer.
5. Wc, eltoalett Sani Marin.
5.1 Mätare samt givare till septiktank.
6.1 Värmare eberspächer D4, extra kraftig, utblås som ovan.
7. Landström 230 V med 2st uttag samt 25m landströmskabel. Landströmscentral med jordfelsbrytare.
8.2 Batteriladdare Victron Compact 2000 Multiplus, Laddare/inverter med sinusvåg.
9. Övervakningspanel till laddare. Pris inkluderat i 8.2
x. Extra landströmsintag i fören.
13. Fönster i skrov vid kojer, ej öppningsbara. Två på vardera sida.
16. Läslampor vid kojer 2st. Även vid stickkoj sb- sida akter.
20. Mugghållare 2st.
21. Cd-radio med 2 högtalare i hytt.
22. Durkbelysning, led i styrhytt, trappor, akterkabin och förkabin.
23. Langeterad matta i hytt, färg beige.
24. 230 V uttag, 2 st i hytten: kartbord samt bb-hörn akterut vid hylla, akterkabin samt förkabinen. 4st.
25. 12 V uttag i hytten  bb-hörn akterut vid hylla. akterkabin samt förkabinen. 3st.
33. Pentry placerat bakom förarstol, lika T42, något mindre. Corian skiva Fossil.

Tilläggning. 
1.1 Bogpropeller extra kraftig, 80 kg dragkraft. Inkl. backup batteri.
3. Ankarspel i akter, Engbo 34-4V-12010 ankare 16 kg. Manöver i hytt samt på akterdäck.
4. Fjärrkontroll till ankarspel.
4.1 Rostfritt ankare till ankarspel, prisdiff.
6. Stävputta, extra skydd i stäven.
8. Roderindikator i hytten för Volvo D4 samt D6 motorer. Inkl. roderindikatorkit.

Navigation.
1.1 Vindrutetorkare, uppgradering med intervall och 2 hastigheter. 3st. Gamla reglage. Ej spolning.
3. Kartlåda i taket för sjökort.
4. Arbetsljus på hyttaket fram samt på targabåge akterut. 2x55W.
6. Strålkastare 3st på hyttaket i rostfritt. 3x100 W.
7. Färddator till volvo D4-D6 motorer. Bränsleåtgång.
8. Logg, fart, djup, vattentemp. Furuno FI-503.
11. Plotter, Furuno MFD 12 i hytten och på flb, gps kompass SC-30, radar natenn 4´vinge, 
dst-800 triducer brons genomföring, FI-501-30 vindinstrument, Navpilot 611 autopilot.
VHF RO-4800 DSC samt ais kopplat till plottersystem.
18. Lutande panel för infällnad av plotter/radar framför ratt.
x. Installationskostnad furuno nav.
22. Volvo 7´ färgdisplay för motordata, analoga motorinstrumet utgår. Dubbelmontage.
Säkerhet.
3. 1st reservpropellrar inkl. hållare monterat i maskinrum.
4. Antikorrisionssytem, rekommenderas vid långvarig inkoppling på landström. Styckpris/motor.
5. Alarm för vatten i bränslet. 2st, 1/motor.
6. Bakterierenare för bränse. 2st, 1/motor.
7. Extra service batteri 145 Ah. 3st. Totalt 4 st.
8. Gasdämpare till motorluckor. 2 st/lucka.
9. Flytkraft/ljudisolering i skrov samt under kojer, 80%.
12. Blå lampa i masten som indikerar att landströmmen är inkopplad.
Övrigt: Kablar för spårsändare fördraget, rst luftventiler, gångjärnsfäste till mastfot.

Med reservation för ändringar/felskrivning.
Sea4You Sweden AB, Skogsövägen 22, 133 33 Saltsjöbaden. Tel. 08-717 04 05. www.sea4you.se  kontakt@sea4you.se


