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Targa 30.1

Extra utrustning
Tilläggning och manövrering
Bogpropeller och 2xhäckpropeller
med holdfunktionen
Humphrey automatiska trimplan 
inkl Active Ride control, Auto trim, 
Auto list och Coordinated turn
Färddator/bränsleförbrukning
Power Trim assist med automatisk 
trimning av drevet 
Vindrutetorkare, med intervall och 
spolning
Arbetsljus på hyttaket+targabåge 
Bogstrålkastare 2x35W Xenon
X-vision ljusramp 6 LED på targa-
båge
Ankarspel i akter, 15 kg rst ankare, 
50 m blyad tamp. Manöver i hytt/
akterdäck och fjärrkontroll 
Stävputta, extra skydd i stäven.
Roderindikator i hytten 
Halkipar på fördäck med rullar 

Furuno navigationssystem
15 tums plotter/radar i styrhytt
2st 4tums logg/lod mm i styrhytt
12 tums plotter/radar flybridge
2st 4tums logg/lod mm flybridge
2,2 kW radarantenn
Autopilot inne+fly
VHF inne+fly
AIS sändande/mottagande
Backkamera
FLIR värmekamera

Exteriör
Svart skrov med vita vattenlinjer
Nåtad teak komplett
Räcken i rostfritt på båda sidor av 
hyttaket
Teakbord på fördäck, fällbart med 
förvaring i stuvfack
Extra fäste för teakbord akterut
Extra brett teakräcke i akter
2st stuv/sittplats akterdäckshörn
Dusch i akter, varm och kallvatten 

Däcksspolpump (saltvatten)
Däcksbelysning, 8st led i rostfritt
2x Undervattensbelysning

Flybridge
Kapell över instrument samt ratt 
och reglage. Färg Svart.
Kapell för 2st stolar. Färg Svart.
Bog- och häckpropellerkontroll 
med (hold funktionen)
Ankarspel reglage akter ankare.
Teakribbor bak på stolsryggar.
Rostfritt räcke runt jagarskärmen.
4st Led-belysning i rostfritt

Interiör
Alcantara på sittplatser
Solfilm i framfönster+sidorutor
Gardiner till sido+akterfönster
All belysning med LED lampor
Teakgarnering på skrovsidor i för- 
och akterkabin vid kojer
Takluckor m rullgardin/myggnät

Motor Volvo Penta D6 (400 hk) ~71 h

Toppfart, ca 36 kn

Årsmodell 2016

Pris 3.995.000 SEK inkl moms
(nypris 4.375.000 kr)

L.Ö.A. x Bredd x Djup 10,08 x 3,25 x 0,9 m

Vikt 5,5 T

Bränsletank 600 L

Vattentank 120 L + 40 L varmvattenberedare

Septiktank 100 L

Kabiner / Bäddar / WC 3 / 5  / 1
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Targa 30.1
Bord i salong med extra dyna
Nåtad teakdurk i hytten, akterka-
bin samt förkabin, istället för std. 
Durk
Varmvattenberedare 40L
Targa servis för 6 personer m tall-
rikar, skålar, muggar, glas, bestick
Mätare för septiktank, Gobius
Sjövattenspolning för wc
Gobius ”Fresh kit” för wc
Värmare eberspächer D4
Landström 230 V 
Batteriladdare Mastervolt 12/50 A.
Övervakningspanel till laddare.
Isolationstransformator
Radiatorelement i akterkabinen
med teakgarnering runt
6 fönster i skrov öppningsbara
Läslampor vid kojer 2st.
Fjädrande stol
Mugghållare 2st
Stereo Fusion MS-AV750 med 4st 
högtalare 
Durkbelysning, led 
Langeterad matta i hytt, färg 
beige.
Elektrisk magnetventil som stäng-
er av gasolen.
Soffa med fällbart ryggstöd (pas-
sagerarstol utgår)
Luftspaltmatta under alla kojer
Resormadrass dubbelsäng akter 
Targa dörrmattor, 2 st.
Läslampa med arm i styrhytten

Säkerhet
Antikorrisionssytem
Alarm för vatten i bränslet
Bakterierenare för bränsle
Extra service batteri 145 Ah AGM
Gasdämpare till motorluckor
Flytkraft/ljudisolering i skrov samt 
under kojer, 80%.
DEFA kupevärmare 230V som 
håller plusgrader när det är kallt
Blå lampa i masten som indikerar 
att landströmmen är inkopplad.
Livboj Lifesaver, uppblåsbar

Standardutrustning
Exteriör
Hytten/inline vit gelcoat, dubbel 
vattenlinje i vitt, rostfria räcken 
föröver, teakräcke akterut,
hajfenor/grabbräcke föröver, u-
bänk med förvaring på fördäck.
Bottenmålad (svart)
Nedsänkt sittbänk framkant hytt
Främre delen av hytten förlängd 
under vindrutan för större förka-
bin.
Badplattform med badstege samt 
teaklucka för drevinspektion. 
Negativ akterspegel.
Självlänsande däck, horn, tak-
sökare 100W rst, stävjärn, targa 
båge rst,
mast med plats för vimplar. 
Flybridge med plats för tre, lösa 
sittdynor. Glas/flaskhållare.
Jagarskärm, reglage/ratt/trimkon-
troll/varvräknare.
Led-ljuskabel under kepsen
Hytt med sidodörrar. Dubbel ak-
terport 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.
Rostfria lanternor
Öppning i teakräcke Sb+Bb sida
Uppfällbara klaffsittsar 2st akter

Standardutrustning - Säkerhet
5 st fendrar, 4st tampar
Nödankare med tamp
Brandfilt
Auto. brandsläckare maskinrum
2kg brandsläckare i hytt.
Gasvarnare
3st automatiska länspumpar. 
Stävjärn
Båtshake
1st 145 Ah AGM start batteri, 2st 
145 Ah AGM service batteri, cros-
sover funktion.
Elcentral i motorrum 12V
Automatsäkringar till samtlig elek-

tronisk utrustning.
Vindrutetorkare med paralellarm 
3st. Lanternor samt ankarlanterna. 
Kompass i hytt.
Rostfria pollare föröver, mid-
skepps samt i akter. 6st. 
Kraftig gummilist runt badbrygga

Standardutrustning - interiör
Styrplats med komplett motorin-
strumentering
Fällbar styrkonsoll
kartfack vid trappan till akterhyt-
ten
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 
samt stickkoj.
Förkabin med 2 kojer.
Öppningsbara ventiler på hytt-
vägg i akter samt sida 3st. 
Matta i akterkabin och förkabin.
Svängbar trappa till akterruff, 
bokhylla, klädskåp, klädkrokar, 
takbelysning, tre läslampor.
Badrum med elektrisk fast wc, 
septic tank, handfat och dusch. 
Kylskåp RST
Pentry med 2 lågigt gasolkök, 
vask, kall och varmvatten. 
Gasolflaska i bb frambänk.
Varmvattenberedare 
Motorinstrument i takpanel ovan 
framfönster.
Hyttens innertak samt aktervägg i 
teakplywood, väggar klädda med 
beige tapet


