
Princess 43 utrustningslista 

MOTORER & DRIVLINA

1 Dubbla Volvo Penta D6 (2 x 435 hk)

1

Variabel bog- och häckpropeller med Hold-funktion och dubbla kontroller 

(inkluderar 100 kg häckpropeller och uppgradering av standard bogpropeller 

till 100 kg)

SKROVFÄRG

1

Vit (med mörkblå vattenlinje, svart bottenfärg, skrov och 

badplattformsskydd är vit med rostfritt inlägg)

INTERIÖR

1 Valnötsinteriör, mattlackerad (durken i pentry är i valnöt som standard)

1

Durk i valnöt i salong, förarplats, pentry, trappsteg ned och mittgång istället 

för standard matta

1 Förarstolar i NERO svart skinn med kontrastsömmar i Truffle

LAYOUT

1 Standard tvåsitssoffa på babord sida i salongen

1 Midkabin med elektriskt skjutbara bäddar

1 Flybridge wetbar med ho, elektrisk grill och skåp

PENTRY

1 Pentrybänk i Avonite: KOKO WHITE

BADRUM

1 Badrumsbänk i Avonite: Carrara White (blank finish)

1 Badrumsdurk i Avonite: Koko White (matt finish)

FÄRGSÄTTNING

1 Textilier från Quartz VI är standard

1 Tilläggskostnad för Quartz skinn i salongen

DÄCKSUTRUSTNING

1 Teak på flybridge

1 Teak på skarndäck och fördäck

1

Elhydraulisk sänkbar badplattform (400kg SWL - maxvikt gummibåt 300kg) 

med gummbåtssystem

1 Ytterligare 10m av 10mm ankarkätting förut (totalt 50 meter)

1 Rostfritt ankare istället för standard (20kg)

1 Skandinavisk pulpit förut
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GENERATOR

1 ONAN 4kw/50Hz generator (med hydrohush avgassystem) 

ELEKTRISK UTRUSTNING

1 Kontinentala 220V/240V uttag (Skandinavien)

1 Färskvattenuttag på fördäck

1 Keramisk elspis (3 plattor) istället för standard gasolspis

1 Kylskåp i salongsskåp akterut

1 Dimmer på takbelysning i sittbrunn, salong, pentry och kabiner

UNDERHÅLLNING

1

Förkabin - 22 tums LED TV med Fusion MS-AV750i Radio/DVD/MP3-spelare 

med Bluetooth

1

PREMIUM AUDIO SYSTEM

Salong - Harman Kardon 2.1 Blu-ray system (med Bluetooth) och KEF 

högtalare (kopplade till tillvals TV) istället för Radio/iPod/MP3-spelaren 

Flybridge - Fusion MS-UD650 Radio/iPod/MP3-spelare med vattentäta 

högtalare, som också är kopplade till salongsstereo

1

Salong - 40 tums HD LED TV (3D-kompatibel) på elektrisk hiss (kopplad till 

Harman Kardon 2.1) - endast i kombination med Premium Audo System

NAVIGATION

1

Raymarine i70 multifunktionsinstrument på båda förarplatserna (med fart, 

distans, tripp, djup, djupalarm, vattentemperatur etc)

1 Raymarine p70R autopilot med rategyrokompass på båda förarplatserna

1

Raymarine e165 kartplotter/GPS med extern GPS och 12.1 tums briljant färg 

multifunktionsdisplay på nedre förarplats

1 Raymarine es128 multifunktion 12.1 tums färgdisplay på flybridge

1

Raymarine SHD digital färgradar med 48 tums, 4 kW öppen antenn (endast i 

kombination med kartplotter)

1 Raymarine 260 VHF, på båda förarplatserna

VÄRME / DEFROSTER

1 Defrostersystem på frontrutor med luft uppvärmd via varmvattensystemet

1 Eberspächer 5DL dieselvärmare med utblås i alla kabiner och badrum

1 Värmeutblås i sittbrunn

1 Golvvärme på WC

SEPTIKTANK / TOALETTER

1 Elektrisk tömning av septiktank
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TEXTILIER EXTERIÖRT

1 Biminitop - Mörkgrå Sunbrella kapellduk

1 Mörkgrå kapell istället för standard

1 Soldyna på fördäck i Movida Vogue med kontrastfärg på upphöjda delar

1 Reticulated skum i soldyna på fördäck istället för standard

1 Sittbrunnsdynor i Movida Vogue med kontrastfärgade inlägg och sömmar

1

Reticulated skum i alla standarddynor exteriört i sittbrunn och på flybridge 

istället för standard

TILLBEHÖR

1

Princessservis (5 delar med tallrik, assiett, skål och kaffekopp med fat) - 6 

personer

1 David Mellor 'Paris' bestick (6 delar) - 6 personer

1 Princessglas - 6 vinglas, 6 dricksglas

SJÖSÄTTNING, FRAKT OCH LEVERANS

1

Förberedelse för vägtransport inklusive propellrar, roder, radar, wetbar 

(tillval), flybridgeskärm, flybridge bord, ryggstöd och modul med kompass 

vilket ger en höjd på 4.54m (från axeln till flybridgekant)

1 Transport Plymouth till Vindön

1 Uppfylld med diesel (1362 liter)

1 Justering av båda kompasserna 

Rader ovan markerade med 1 i vänstermarginalen ingår.
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