
 

Utrustningslista Targa 32-2014 
Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva 

båten oaktat vilket bud som kommer in. 

Säljes genom Båtagent Sverige. 

www.batagent.se 

Anders Hultman 

Mail: anders@batagent.se 

0046(0) 73 430 35 91 

 

Exteriör 

 

Vitt skrov RAL9016, hytt däck RAL 9016.  

Kepsen mörkblå RAL 5004.  

Targa 32 text i mörkblå färg RAL5004 

 

 Blå bottenfärg, enkel bredd mörkblå vattenlinje RAL 5004  

 Nåtad teak badplatform  

 Nåtad teak på sittplatser fram  

 Nåtad teak på nedsänkt sittbänk framkant hytt  

 Nåtad teak på förvaringslådor i aktern  

 Nåtad teak på sittbänk bakom hytt  

 Nåtad teak utanför akterdörr  

 Nåtad teak främre övre däck, 2/3 storlek  

 Två färgat däck, gråa halkytor RAL7030  

 Teakbord förpik, förvaras i främre övre stuvfack  

 Extra brett teak akterräcke  

 LED ljuskabel runt om kepsen  

   

Interiör   

 "Alacantara på sittplatser, mörkblå, 7941"  

 "Gardiner till sidofönster och akterfönster. Vita ""BIT"" med Repomfång"

  

 Teakgarnering bakom L-soffa  

 "VärmareEberspächer D4, extra kraftigt, utblås i hytt, akterkabin, förkabin, WC"

  

 "Langeterad matta i hytt, färg beige"  

 "230 V uttag, 1x bakom förarstol & 1x akterruff"  

 "Langeterad matta akter och för pik, beige"  

 "Solrullgardin främre / sido fönster, 5x"  

 Sängklädsel mörkblå  

   

Drift Volvo Penta D6 EVC, 400hk, DPH.  

 2x Häckpropellrar från EX 70C, 67 kg 

 Vindrute spolsystem, 3x 

 Separat spoltank för vindrutrespolning  



    

Navigationsutrustning   

 Raymarine plotter E125   

 Raymarine autopilot EV100  

 Raymarine radar 4KW 18 radome.   

 Raymarine ekolodsmodul CP100+CPT100  

 Raymarine GPS antenn RS130  

 Roder indikator kit, Volvo Penta  

 Sjökort, plotter"  

Simrad HH36 VHF - handburen med fast laddningsstation, monteras övre högra 

hörnet från plottern   

Fusion stereo MS-RA205, 4x högtalare MS-FR602, Subwoofer MS-AB206, 

Bluetooth 2 Sirius  

    

Övrigt   

 Mag-lite laddningsbara lampa  

 Isolations transformator, Victron Energy 3600W 

 Inverter 12V / 2000 W, Victron Energy 

 Victron solpanel  

 Blå lampa i masten indikerar landström på   

 230 v uttag i motorrum, 2x. Varmvatten beredare och ledigt uttag 

 Stävputta (gummi) i fören  

 Antikorrision system, 1x per motor vid landströmsanvändning   

 Dusch monterad insida akterspegel  

 Ankarspel i aktern Engbo Maxi 44, 1000W  

 Remote kontrol LED keps däcksbelysning + ankarvinch   

 Extra std. arbetsljus 2x55W till Hellamarine LED 6136   

 Extra batteri 145Ah AGM  

 LED TV med DVD spelare och antenn i Targa båge  

 LED extraljusramper, 3 stycken  

 Toalett borste, VIPP  

 

Notera: 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. 

 

 

 

 

 

 


