
Targa 31 (årsmodell 2010)   Enligt standardspecifikation 

Motor: Volvo Penta D6 EVC, DPH 370 hk 
 
Extra utrustning utöver standardspecifikation 
 
Motor 

 Färddator till D6 motor, NMEA 2000 interface 
 Powertrim – automatisk trim av drev 
 VP magnetiskt filter mot bakterieväxt i diesel 

 
Exteriör – Design 

 Räcken i rostfritt på båda sidor av hyttaket 
 Tvåfärgat däck, gråa halkytor på däck och sittytor 

 
Exteriör – Komfort 

 Teakbord på fördäck, fällbart med förvaring i fören 
 Teakbord på akterdäck, fällbart med förvaring i fören 
 Extra brett teakräcke i akter 
 Öppning i sidoräcke bb + sb sida 
 Bogstege, 1 steg, uppfällbar, monterad till handräcke på fördäck 
 Fällbara sittbänkar i akter på styrhytt, gråa sittytor 
 Extra Kyl 

 
Flybridge 

 Kapell över hela flybridgen, färg std vit 
 Kapell över instrument samt ratt och reglage, färg std vit 
 Kapell för 2 st stolar, färg std vit 
 Rostfri mugghållare 
 Motorreglage 
 Joystick för bogpropeller 
 Reglage ankarspel akter 
 Raymarine C90W plotter 
 Raymarine ST6002 autopilot kontrollenhet 
 Raymarine ST70 multi-instrument 

 
Hytt 
Interiör – Design 

 Gardiner för bakre sidofönster samt akterfönster 
 

Interiör – Komfort 
 Luftvärmare diesel, Eberspächer, utblås i hytt, akterkabin, förkabin och wc 
 Elelement 300W fast monterat i förkabin och akterkabin 
 Kylskåp 65L RST. WAECO (större än std)  
 Fjädrande förarstol 
 Bäddbar dinett i förarhytt inkl. vändbart ryggstöd/soffa,  
 Matta förkabin 
 Clarion Radio/CD inkl. MP3/Ipod, högtalare i hytt 



 LTC LED TV 19” med DVD, TV-antenn Glomex 
Navigation 

 Raymarine C140W plotter 
 Raymarine Autopilot med ST6002 kontrollenhet 
 Raymarine S100 fjärrkontroll autopilot 
 Raymarine HD Digital 24” radarantenn 
 Raymarine DSM 300 digital ekolodsmodul, 1 kW 
 Raymarine Ekolodsgivare (genomskrov) 2-frekv 50/200 kHz och 1000 W 
 Raymarine AIS 500 
 Raymarine Ray 240E VHF 
 Raymarine ST70 multi-instrument, 2 st 
 Raymarine ST60+ vindgivare med flöjel + ST70 vind-pod 
 Raymarine Seatalk HS nätverksswitch 
 Kartlåda i taket för sjökort 
 Barometer + klocka i rostfritt 
 Ekolodsgivare till Escort framåtseende ekolod monterat (genomskrov)  
 Mobwatcher elektronisk startspärr, ”man överbord brytare” 

 
Tilläggning 

 Bogpropeller med joystick i hytt, flybridge, 60 kg dragkraft inkl. backup batteri 
145 Ah 

 Stävputta i gummi, extra gummiskydd i stäven 
 Lewmar V2 ankarspel i fören, inkl. backup batteri 145 Ah. Ankarlina blyad 50 m  
 Ankare Breeze 10 kg rostfritt (för) 
 Rostfria rullklys i fören, rostfri förstärkning på fenderlist 
 Engbo Maxi ankarspel i akter. Ankarlina blyad 50 m 
 Ankare Breeze 15 kg rostfritt på badplattform (akter) 
 Arbetsljus på hyttaket fram samt på targabåge akterut, 2x55 W 
 Fasta fjärrstrålkastare 3 st på hyttaket, 3x100 W 
 Fjärrstyrd fjärrstrålkastare från hytten på targabåge 
 Landström CTEK med 220 V uttag i förkabin, akterkabin, motorrum, 

stuvutrymme i för 
 Dubbla förbruknings batterier, 290 Ah 
 CTEK batteriladdare 
 Inverter 12-230 V, 1000W med 220 V uttag i hytt 
 Elelement (frostvakt) i maskinrum 
 Förstärkning i skrovsida till fäste lindragare 
 El-uttag lindragare 
 Solceller 2 st 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Targa 31, standardutrustning: 
 
Exteriör 
Vit gelcoat 12210, dubbel röd/blå vattenlinje, rostfria räcken föröver, teakräcke akterut, 
hajfenor/grabbräcke föröver, 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, stävjärn, targa båge rst, 
mast med plats för vimplar. Flybridge med plats för tre, 
lösa sittdynor, jagarskärm, reglage/ratt/trimkontroll/varvräknare. 
Hytt med sidodörrar, förkabin, wc. Akterport till badbrygga. 
Fenderhållare under stolar på flb. Blå keps. 
 
Säkerhet 
6 st fendrar, 4 st förtöjningstampar, brandfilt, 
automatisk brandsläckare i maskinrum, 2 kg släckare i hytt. 
Gasvarnare, 3 st automatiska länspumpar. Båtshake. 
Ql trimplan med reglage i hytt och på flybridge. 12 V uttag 2 st vid förarplats, 1 st på flb. 
El 12 V, 1 st 145 Ah, 1 st 145 Ah service batteri, crossover funktion. 
Elcentral i akterkabin med huvudströmbrytare för start/service samt övriga tillbehör. 
Automatsäkringar till samtliga elektronisk utrustning med märkning. 
Vindrutetorkare med paralellarm 3 st. Lanternor samt ankarlanterna. Kompass i hytt. 
Rostfria pollare föröver, midskepps samt akter, 6 st. Kraftig gummilist runt badbrygga. 
 
Interiör 
Styrplats med komplett motorinstrumentering. Fällbar styrkonsoll, 
Öppningsbart akterfönster, bord, soffa med plats för fem, 
förarstol, navigatörsstol. Akterruff med dubbelsäng samt stickkoj. 
Öppningsbara ventiler på hyttvägg 4 st. Matta i akterruff. 
Svängbar trappa till akterruff, bokhylla, klädskåp, klädkrokar, takbelysning, läslampor. 
Toalett med wc, septic tank 40 l, handfat och dusch. Kylskåp 50 l. 
Förkabin med två stickkojer, förvaring. 
Pentry med 2 lågigt gasolkök, vask, kall och varmvatten. Gasolflaska i bb frambänk. 
Varmvattenberedare 25 l, sötvattentank 230 l. Motorinstrument i takpanel ovan fönster. 
Hyttens innertak samt aktervägg i teakplywood, väggar klädda med beige tapet. 
Tyg dynor Texas grå. 


