
Targa 44 IPS - HF - CFC - AFT DOOR årsmodell 2015

Standardutrustning -exteriör
Bruten vit gelcoat, dubbel eller enkel vattenlinje, rostfria räcken föröver, teakräcke akterut-breddat runt akterdäck,
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, targa båge rst,
mast med lanternor samt plats för vimplar. Flybridge med plats för sex personer, teakbord,
lösa sitt dynor, jagarskärm, reglage/ratt/trimkontroll/varvräknare. Plats för navigations utrustning.
Hytt med sidodörrar. Öppning i sidoräcke bb+sb sida. Delad akterport i rostfritt till badbrygga.
Dusch med varm och kallvatten i akter.
Fenderhållare bakom hytt. Bridgedäcklåda med förvaring på akterdäck.
Bord i teak med fäste på fördäck samt akterdäck. Halkipar med rullar på fördäck.

Säkerhet
6 st fendrar, 6st förtöjningstampar, nödankare med tamp, brandfilt, 
automatisk brandsläckare i maskinrum, 2kg släckare i hytt.
Gasvarnare placerad vid durk i akterkabin, 4st automatiska länspumpar. Stävjärn. Båtshake.
Ql trimplan med reglage i hytt och flybridge. 12V uttag 2st vid förarplats. 1st på flb.
El 12 V, 2st 145 Ah AGM start batteri, 4st 145 Ah AGM service batteri, crossover funktion.
Elcentral i akterkabin med huvudbrytare för startbatterier samt övriga tillbehör. Landström, kabel, laddare.
Automatsäkringar till samtlig elektronisk utrustning med märkning.
Vindrutetorkare med paralellarm 3st. Lanternor samt ankarlanterna. Kompass i hytt. Sjökortslampa.
Rostfria pollare föröver, midskepps 2st samt i akter. Tot 8st. Kraftig gummilist runt badbrygga.
Urethanfyllning i skrovsidor. Gasdämpare för motorluckor. Belysning i maskinrum.

Standardutrustning -interiör
Styrplats med komplett motorinstrumentering. Fällbar styrkonsoll. 
Öppningsbart akterfönster, bord uppfällbart i taket, U-soffa med plats för sex personer.
Gångvärme med 2 hastigheter samt temp.reglage i hytt uppvärmd av motor med utblås på framruta, hytt,
akterkabin, förkabin och wc.
Förarstol, navigatörsstol. 
Akterkabin, mastercabin på bb-sida med dubbelsäng, förvaring och dörr. Stickkoj på sb-sida. Spegel.
Ett öppningsbart skrovfönster på vardera sida. Matta i akterruff.
Teaktrappa till akterruff, bokhylla, klädskåp, klädkrokar, takbelysning, tre läslampor. Stor spegel.
Badrum i akter med elektrisk wc och dusch kabin, handfat, septic tank 120 L, handfat och dusch.
Förkabin, gästhytt med dubbelsäng samt stickkoj. Badrum med wc, bidé dusch och handfat, Corian:Glacier white.
Öppningsbart fönster i badrum.
Pentry med 2 lågigt gasolkök placerat längs sb-hyttvägg, vask, kall och varmvatten. Corian skiva: Fossil.
Microugn rst 230 V. Kylskåp 130L, frys 8L.Gasolflaska i bb frambänk, luftning ut genom skrov.
Varmvattenberedare 40 L, sötvattentank 350 L. Motorinstrument i takpanel ovan fönster.
Hyttens innertak samt aktervägg i teakplywood, väggar klädda med beige tapet. 
Standard tyger: Texas mörkblå/ljusblå, Mexico mörkblå/ljusblå, Veneto.
Servis för sex personer i anpassade lådor. Barskåp med plats för 6 flaskor.
Halogenspottar i taket med dimmer. Led golvbelysning i styrhytt samt trappor till kabiner.
Belysning i skåp/garderober i akterkabin samt förkabin, automatisk tändning, totalt 6st.
220V el-uttag, 3st i akterkabin, 2st i förkabin, 3st i styrhytt.
Elskåp bakom plexiglas med elektriska brytare vid nergång till akterkabin. Service brytare vid bb-dörr.
Luftventiler i styrhyttstak 2st.
Data
T44: Löa: 14,36 m, Bredd: 3,95 m, Djup: 1,1 m, Vikt: ca 10 ton (2xVp-D6), Bränsletankar: 2x750 L.

Standardbåt med Volvo Penta Diesel. SEK inkl.moms
2 x IPS 600 (2x435hk) med joystick i hytt samt på flybridge. (ca 36 knop) Negativ akterspegel ingår.
Ca 222 gångtimmar.
Extra utrustning Targa 44 IPS - HF.
Exteriör - Design.
CFC: Förhöjt fördäck med höjt rst räcke, U-bänk och stuv utgår på fördäck. Stor förruff. Dubbelsäng.
Aktertak med förlängning "nymodell" inkl lucka vid uppgång till FB

Nytt Skjutdörr i glas akterut till akterdäck.
1. Icke -standardfärg på skrov mörkblått



4. Nåtad teak på badplattform.
5. Nåtat teakdäck på durk runt om samt flb. durk.

Exteriör - Design. Forts.
7. Bottenfärg, med epoxybehandling. Röd, Enkel vit vattenlinje
9. Nåtad teak mellan hajfenor på övre fördäck.
13. Räcken i rostfritt på båda sidor av hyttaket.

Nytt 23. Rostfria lanternor
Nytt 24. Akterport med rostfria rör istället för plexi glas.

Exteriör - Komfort.
1. Teakbord till akterdäck. Med förvaring under motorlucka. Storlek?
3. Extra brett teakräcke i akter.
5. Förvaringslåda/sittplats akterdäckshörn. 2 st.
6. Teak på förvaringslådor/sittplatser akterdäckshörn.
7. Nåtad teak på bridgedäcklåda.
8. Led-ljuskabel under kepsen med dimmer.
11. Dusch i akter, varm och kallvatten.
12. Däcksspolpump inkl. slang och spolmunstycke, saltvatten 3,5 bar. Uttag på akterdäck.
12.1 Extra uttag däckspolpump saltvatten på fördäck.
13. Däcksbelysning, led i rostfritt, akterdäck, badplattform och flybridge. Tot 8 st.
14. Kombi Fryslåda ute Kyl/Frys dubbel termostat

Flybridge.
1. Kapell över instrument samt ratt och reglage. 5530 Cadet Grey
2. Heltäckande kapell för flybridge. 5530 Cadet Grey
3. Kapell för 3 stolar på HIFLY. 5530 Cadet Grey
5. Bogpropeller reglage.
6. Ankarspel reglage akter.
7. Garmin 8012 gpsmap
8. Autopilot slav GHC 20
10. Kompass.
11. Burkhållare för 2 glas/flaskor.
14. Stoppade stolar i Flanelle SJA3757137 med piping 5453 . Stolsskydd ingår. Prisskillnad.
17. L-soffa istället för passagerar soffa, och nauti stolar. Inkl. Stolsskydd. Flanelle SJA3757137 med piping
18. Extra förvaringslåda ovanpå aktertak

Interiör -Design.
1. Takluckor 2 st styrhytt inkl roller shade
2. Alcantara på sittplatser istället för standardtyg. 1070 Corn + piping 1100 Seasand. Madrasser Mexico Natur
3. Solfilm i framfönster samt främre rutor, rullgardinsmodell som minskar insyn samt solreflexer.
4. Solfilm rullgardinsmodell till sidofönster, pris/par.
5. Pliserade gardiner för sido- och bakfönster. Std tyg gardiner utgår.
6. Halogen spotlights i tak med dimmer.
7. Teakribbor på skrovsidor i akterkabin vid kojer.
11. Soffa för 2 istället för navigatörsstol. Tilläggskostnad.
12. Förvaringskåp ovanför "barskåp" i styrhytten. Monterat från tak.

Nytt 16. Bord i salong med stativ, ej stolpe till tak.
18. Corian pentry skiva: Fossil, wc: Glacier white. Std.

Interiör -Komfort.
1.1 Elektrisk ugn med grill och mikrofunktion. Istället för std micro.
1.2 Induktions spis med 2 plattor istället för gasol. Mellanskillnad.
1.3 Diskmaskin  Fisher Paykle

Nytt 2. Kylskåp 130 L. 
 4. Targa servis för 6 personer med tallrikar, skålar, muggar, glas, bestick.

5. Wc, eltoalett Sani Marin. För- och akterkabin.
5.1 Mätare samt givare till septiktank.

Nytt 5.2 Sjövattenspolning för wc istället för sötvatten.
6. Värmare eberspächer D5,  utblås i hytt 2st, akterkabin, förkabin, wc.



7. Landström 230 V med 2st uttag samt 25m landströmskabel. Landströmscentral med jordfelsbrytare.
7.1 Extra landströmsintag på fördäck.
8. Batteriladdare Mastervolt 12/100A
9. Övervakningspanel Masterwiev easy.
10. Inverter, Mastervolt 2000W.
11.1 Generator 6kW, Mastervolt Fisher Panda 8000i, 2200-2800 rpm.

Nytt 11.5 Mastervolt Mass GI 3,5 Isolationstransformator. För kontroll av landströmsåtgång. Bättre åskskydd.
15. Fönster, i skrov vid kojer, öppningsbara. En på vardera sida. Rst.
16. Fönster, i skrov vid kojer, ej öppningsbara. En på vardera sida. Rst.
17.Extra läslampa ledad under överskåp bakom navigatör soffa

Interiör - Komfort. Fortsättning 
19. Läslampor vid kojer 2st.
22. Mugghållare 2st.
23. Cd/dvd-radio med 4 högtalare i hytt.
24. Durkbelysning, led styrhytten samt trappor till kabiner.
25. Langeterad matta i hytt, färg beige.
26. 230 V uttag i akterkabin och wc, förkabin samt wc, styrhytten, sb-akterbänk. Tot. 9 st.
27. Flatmo madrass akterkabin
28.Flatmo madrass förkabin
34. Luftspalt matta under samtliga kojer.
39. Vinskåp för 6 flaskor. Bakom passagerar stol.
42. Wempe barometer/temp och klocka på akterväggen i styrhytten.
43. Targa dörrmattor 2 st.
44. Kartlåda  akterhylla som båt T44 nr 117
45. TV vinklad  í taket inkl tv antenn Glomex som båt T44 nr 117

Tilläggning.
1. Bogpropeller med joystick i hytt, 100 kg dragkraft. CT-100 Inkl. backup batteri.

Nytt 3. Ankarspel i akter, Engbo Maxi 44 1000W, ankare 20 kg rst, 50 m blyad tamp. Manöver i hytt/akterdäck.
4. Fjärrkontroll till ankarspel Engbo
5.Ankarspel i fören Lewmar V3 Drum 8m kätting+50 m blyad lina 20 kg RST ankare DTX (hytt,fördäck)
9. DPS- Dynamic Positioning system. Håller båten på sin plats inom en viss radie.
Inkl. 1 st 7´ Volvo färgskärm. Gps antenner, 2st auto joystick.

Nytt 10. Stävstege, dubbelvikt, längre än std.
11. D-fenderlist förlängning skrovsida

Navigation.
1. Vindrutetorkare, uppgradering med intervall och 2 hastigheter samt spolning. 3st.
4. Arbetsljus på hyttaket fram samt på targabåge akterut. 2 X-Vision. Sea4you  Lev
5. X-vision ljusramp hytttak Sea4you lev
7. Färddator till volvo D6 motorer. Bränsleåtgång, tripp, 
8. Garmin 8015 gpsmap inkl GSD 24 ekomodul B60 givare
9. Garmin Radar GMR 24 xHD
10. Autopilot Garmin IPS
11. Vhf 300 i AIS
12. Backkamera GC 10
18. Lutande panel för infällnad av plotter/radar framför ratt.

Säkerhet.
4.1 Antikorrisionssytem för IPS drev. ACP.
5. Alarm för vatten i bränslet. 2st, 1/motor.
6. Bakterierenare för bränse. 2st, 1/motor.
7. Extra service batteri 145 Ah AGM. 4 st std. (totalt 5 service)
8. Gasdämpare till motorluckor.
9. Flytkraft/ljudisolering i skrov samt under kojer, 80%.
12. Blå lampa i masten som indikerar landströmsinkoppling.
Obs Trimplan kopplas korrsvis Samt förbered på aktertak för kabel solpanel
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