
Targa 32 2 x D4 300 DPI joystick årsmodell 2020 2023-01-10

Standardutrustning -exteriör
Bruten vit gelcoat, dubbel eller enkel vattenlinje, rostfria räcken föröver, teakräcke akterut,
hajfenor/grabbräcke föröver, u-bänk med förvaring på fördäck.
Främre delen av hytten förlängd under vindrutan för större förkabin.
Badplattform med badstege samt teaklucka för drevinspektion. Negativ akterspegel.
Självlänsande däck, horn, taksökare 100 W rst, stävjärn, targa båge rst,
mast med plats för vimplar. Flybridge med plats för tre, lösa sittdynor. Glas/flaskhållare.
Jagarskärm, reglage/ratt/trimkontroll/varvräknare.
Hytt med sidodörrar. Dubbel akterport till badbrygga. Öppning i tekräcke Sb+Bb sida.
Aktersittlådor med förvaring på sb och bb sida av akterdäck.
Fenderhållare under stolar på flb. durk. Bogstege med ett steg.
Säkerhet
5 st fendrar, 4st förtöjningstampar, brandfilt, 
automatisk brandsläckare i maskinrum, 2kg släckare i hytt.
Gasvarnare, 3st automatiska länspumpar. Stävjärn. Båtshake.
Bennet trimplan med reglage i hytt och flybridge. 12V uttag 1st vid förarplats. USB dubbla uttag.
El 12 V, 1st 120 Ah GEL start batteri, 2st 120 Ah GEL service batteri, crossover funktion.
Elcentral i motorrum.
Automatsäkringar till samtlig elektronisk utrustning.
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, kartfack vid trappan till akterhytten,
öppningsbart akterfönster, bord uppfällbart i taket, soffa med plats för fem, gardinskenor med ryttare,
förarstol, passagerar soffa med "svängbart ryggstöd". Gångvärme i hytt uppvärmd av motor med utblås:
framruta, hytt, akterkabin, förkabin och wc. Akterruff med stor dubbelsäng (204x140 cm) samt stickkoj.
Förkabin med 2 fullängdskojer, 210 cm.
Öppningsbara ventiler på hyttvägg i akter samt sida 3st. Matta i akterkabin och förkabin.
Svängbar trappa till akterruff, bokhylla, klädskåp, klädkrokar, takbelysning, tre läslampor. LED int. Bel.
Badrum med elektrisk fast wc, septic tank 100 L, handfat och dusch. Kylskåp RST 65 L.
Pentry med 2 lågigt gasolkök, vask, kall och varmvatten. Gasolflaska i bb frambänk.
Varmvattenberedare 20 L, sötvattentank 150 L. Motorinstrument i takpanel ovan framfönster.
Hyttens innertak samt aktervägg i teakplywood, väggar klädda med beige tapet. 
Standard tyger: Field Navy, Field Sand, Field Granite, Field Jet, Woven Navy, Woven Dark Navy, 
Woven Sand, Woven Granite.
Data
Loa: T32 Ca: 10,78 m, Skrov: 9,82 m, Bredd: 3,37 m, Djup: 0,90 m, Vikt: ca 6300 kg (2xVp-D4), Bränsletank: 800 L.

Standardbåt med Volvo Penta Diesel.
2 x D4 EVC, DPI 300 hk (ca 40 knop)
VP Joystick docking för dubbla DPI drev. Styrhytt avdrag för 2nd joystick flybridge
Rakt tak utan flybridge, dubbla motorer. Prisavdrag.
Aft door, akterdörr/glasdörr med fönster i hyttens aktervägg med aluminiumramar, flybridge utgår.

Extra utrustning
Exteriör - Design.
1. Icke -standardfärg på skrov & keps  RAL 5008  Hytt & innerline RAL 9016
6. Bottenfärg, med epoxybehandling. Färg svart.
7. Nåtad teak på sittplatser fram. (Ej med CFC)
7.1 Nedsänkt sittbänk framkant hytt.
8. Nåtad teak på fördäck mellan hajfenor.
12. Räcken i rostfritt på båda sidor av hyttaket.
13. Tvåfärgat däck, gråa halkytor på däck och sittytor. RAL 7038

Nytt 23. Rostfria lanternor
Black Line Mask - Svarta fönsterramar och svart tejp mellan fönster.

Exteriör - Komfort.
1. Teakbord på fördäck, fällbart med förvaring i sb-stuvfack. Med CFC endast akter, stuvas under motorlucka.
2. Extra fäste för teakbord på akterdäck.
3. Extra brett teakräcke i akter.
5. Förvaringslåda/sittplats akterdäckshörn. 2 st.
6. Teak på förvaringslådorna i aktern.
7. Led-ljuskabel under kepsen med dimmer.



8. Dusch i akter, varm och kallvatten.
13. Öppning i teakräcke med rst. beslag. Sb+Bb sida.
14. Uppfällbara klaffsittsar 2st på hyttens aktervägg.
14.1 Nåtad teak på uppfällbara klaffsitsar bakom hytt samt upphöjning framför akterdörr

Interiör - Design.
3. Solfilm i framfönster samt främre sidorutor, rullgardinsmodell som minskar insyn samt solreflexer. 5 st.
4. Solfilm rullgardinsmodell till sidofönster, pris/par.
5. Gardiner till sidofönster och akterfönster, ej dörrfönster. Vita "BIT".
6. Halogen spotlights 4st i tak med dimmer.
11. Skjutlucka, stor   Webasto Bluesky elektrisk, med rullgardin och myggnät.
12. Bord i salong med stativ, ej stolpe till tak.

Nytt 13. Hylla i förkabinen på främre delen av bullen, ca 15 cm djup, 20 cm hög och ca 1 m bred.

Interiör - Komfort.
1. Uppgradering av kylskåp till draglåda, 65L.
2.2 Varmvattenberedare 40L, uppgradering.
4. Targa servis för sex personer med tallrikar, skålar, muggar, glas, bestick.
4.1 Vin glas 6 st (polykarbonat) ej special förvaring S4Y Lev
5. Mätare samt givare till septiktank.
5.1 Sjövattenspolning för wc istället för sötvatten.
6.1 Värmare eberspächer D4, extra kraftig, utblås i hytt, akterkabin, förkabin, wc.
7. Landström 230 V med 5st uttag samt 25m landströmskabel. Landströmscentral med jordfelsbrytare.

 8.2 Batteriladdare Mastervolt 12/50 A.
9. Övervakningspanel till laddare.
10.2 Inverter/laddare 2200W/100A Mastervolt. Std 50 Ah laddare utgår. Prisdiff.
11. Solpanel Sunware 75 W inkl. regulator
14. Fönster i skrov vid kojer, ej öppningsbara. RST. En på vardera sida.
17. Läslampor vid kojer 2st.
19. Fjädrande stol, Grammer Avento premium, mekanisk 80 mm fjädring. Styckpris.
20. Mugghållare 2st.
21 Stereo Fusion RA70 Bluetooth 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 vid skåpet bakom förarstol
29. Soffa med fällbart ryggstöd, istället för passagerarstol.
36. Bäddmadrass 3 cm För+akterkabin + stickkoj
37. Targa dörrmattor, 2 st.
38. Läslampa med arm i styrhytten, bb akterhörn. 

Tilläggning.
1. Bogpropeller extra kraftig, 80 kg dragkraft. Inkl. backup batteri.
3.1 Ankarspel i akter, Engbo Maxi 44, 1000W, ankare 15 kg rst, 50 m blyad tamp. Manöver i hytt/akterdäck.
5. Ankarspel för, Lewmar V1 - gipsy men 8m rstkätting och 40 m tamp 10 kg galv. Man. Hytt & dock
5.2 Uppgradering ankare 16 kg DTX rostfritt
9. Halkipar på fördäck med rullar. Uppgradering.
10. Stävstege, dubbelvikt, längre än std.
11. Rostfria fenderkorgar i akter vid akterport för 4 st fendrar

Navigation. T32
1. Vindrutetorkare, uppgradering med intervall och 2 hastigheter, ej spolning.
4. Arbetsljus på hyttaket fram samt på targabåge akterut. Led
7. VP full controll package. Bränsleåtgång, trip program etc. 
14. Raymarine Axiom 16 Pro-S
15. Raymarine Radar Quantum Q24C 18¨
16. Raymarine Autopilot p70R Evolution, ECI-100 (DPI)
16.1 Raymarine S100 Wireless Controller  för autopilot
16.2 ECI-100 NMEA 2000 interface, engine information -> plotter (included in price for autopilot)
17. Ray 90 Vhf & AIS700 (sändande och mottagande)
18. CPT -S bronze through-hull echo/temp
19. Sjökort Navionics Large 44 Ost & västkust samt Danmark
18. Lutande panel för infällnad av plotter/radar framför ratt.
19.Svarta Volvo Penta instrument med kromring



Säkerhet.
6. Bakterierenare för bränsle. Styckpris/motor. 2
7. Extra service batteri 120 Ah GEL.
8. Gasdämpare till motorluckor. 2 st /motorlucka.
9. Flytkraft/ljudisolering i skrov samt under kojer, 80%.
12. Blå lampa i targabågen som indikerar att landströmmen är inkopplad.

Tillägg
Mentemarine trimplansautomatik
Alcantara dark navy 7941 piping 4078 pearl grey
Teak badplattform utgår endast steget, teak ribbor lucka i bryggan
Tvåfärgad badbrygga RAL 7038 
Kylbox med K35 kylelement inbyggd i Bb sidogång däcket
Däckspol pump
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