Targa 32–2013
Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja
vem som skall förvärva båten oaktat vilka bud som kommer in.
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Skrovnummer: FIBOM32052L213
Motor
D6 400hk, 266 timmar
Exteriör-Design
Nåtad teak på badbrygga
Gråa halkytor
Bottenfärg med epoxybehandling
Nåtad teak på u-bänk fram
Nåtad teak på bänk framför hytten
Nåtad teak på fördäck
Räcken i rostfritt på båda sidor om hyttaket
Exteriör-komfort
Teakbord till för och akterdäck
Extra brett teak räcke i akter
Förvaringslåda/sittplats akterdäckshörn, 2 st
Nåtad teak på förvaringslåda
Uppfällbar sittplats på hyttens aktervägg med nåtad teak, 2 st
Öppning i akter till badbrygga
Dusch i akter
Däckspolning, salt och sötvatten
Däcksbelysning, led under keps
Ankarspel för med fjärr
Ankarspel akter
Bogstege, fällbar med ett steg
Flybridge
Kapell över instrument samt ratt och reglage
Kapell för stolar
Bogpropeller reglag
Ankarspel reglage akter

Autopilot
Plotter, Simrad 6
Kompass
Burkhållare
Teakribbor bak på stolsryggar
Fällbar mast med gångjärnsfot
Fenderhållare i teak under stolarna
Interiör-design
Alcantara så sittplatser istället för standard tyg, blå
Solfilm i framfönster, rullgardinsmodell
Gardiner, vita
Halogen spotlights med dimmer
Ledbelysning vid golv
Taklucka i styrhyttstak
Interiör-komfort
Pentry, 2 lågigt gasol, vask, varmt och kallt vatten
Varmvattenberedare 40 l, el eller via motor
Vattentank 120 l
Kylskåp 50 l
Targa servis
Värmare Eberspächer D4
Landström, batteriladdare Mastervolt
Övervakningspanel för laddare
Fönster i skrov öppningsbara
Fjädrande förar stol
Cd-radio med högtalare, 2 st i hytt, 2 st flybridge
Div. uttag 12/230 V
Tilläggning
Bogpropeller med joystick i hytt
Ankarpel i akter Engbo, rostfritt ankare 15 kg, 50m blyad tamp
Ankarspel i för Lewmar W2, fjärr, rostfritt ankare 15 kg, 50m blyad tamp
Stävputta
Navigation
Vindruta spolsystem
Kartlåda i taket för sjökort
Arbetsljus på hyttaket fram samt på targabåge akterut
Färddator
Power trim
Navigation, Simrad system, plotter 12, ekolod, radar, autopilot
Lutande panel för infälld plotter
Säkerhet
Antikorrisionssystem
Extra servicebatteri AGM, totalt 4 batterier
Gasdämpare för motorluckor

Uppgifterna på utrustningslistan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft
möjlighet att gå igenom utrustningen detalj för detalj, uppgifterna förväntas vara korrekta
men kan inte garanteras av Båtagent.
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