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Standard utrustning februar 2019

Båtens uppbyggnad Framkabin & tambur
• Båten är uppbyggd av handlaminerad glasfiber • V- bädd (2st 70x200) och läsbelysning.
• Antracit grått skrov och takkant. Vit vattenlinje • Utbäddningsskiva och madrass till V-bädden
• Gråa gångdäck och ljusgrå hyttfärg • Förvaring under sängen och under däck
• 35 mm svartalackerade räcken runt båten • Öppningsbara skrovfönster (2 st)
• 25 mm svartalack. räcken på hyttens bakkant och fördäck • Förvarinsutrymme i tamburen med klädstång
• Bred svartlackerad port i akterspegeln • Däckslucka (öppningsbar) med myggnät
• Kraftiga svartlackerade rostfria pollare (6 st) • 12 V uttag
• Rostfritt köljärn Toalett
• Badplattform med inspektionslucka i teak för drevet • Vattentoalett (elektrisk) med stor skål
• Kraftig fendertlist • Rostfri lavoar med tryckvatten
• Kraftig D-gummiprofil runt badplattform • Öppningsbart fönster och ventil
• Limmade glas med rastrering. Sidoglas tonade Mittkabin
• Stor taklucka 1,2 x 1,4 m med 3 insänkta glas • Dubbelbädd (160 x 200) med läsbelysning (LED)
• Låsbar motorlucka med gaspump för öppet läge • Klädskåp (2 st) med hyllor och öppen förvaring
• Däck på en nivå runt hela båten • Öppningsbart däck och skrov fönster samt ventil
• Bänk med stuvutrymme och plats för kylbox bakom hytten • 12 V uttag
• Låsbara klädkrokar på insidan av hyttens bakhörn Teknisk utrustning
• Teak på bakdäcks bänkar och mellan hajfenor i fören • Fjärrstyrd huvudströmbrytare i övre panelen
• Flaggstång med fot • AGM underhållsfria batterier (Service batterier 180 Ah)
• Förvaring för förtöjningslinor och ankare i fören och bakhörnen • Integrerad bogpropeller (4 hp) med eget batteri
• Service vänligt motorrum med bra åtkomst till motorn • Intervalltorkare med rosttfria dubbelarmar
• Isolerade väggar i styrhytten och kabinerna • Signalhorn
• Lackad valnöts inredning • 12V uttag vid styrplatsen
• Laminat durk + mattor (Alla kabiner) • Elbrytare i styrhytten med bakgrundsbelysning
• Takskivor i alla kabiner beklädda med grå textil • Kompass med kompensator
• Gråa Niroxx textiler i styrhytten och Sunbrella i cabinerna • Hydraulisk styrning med styrservo
Styrhytten • Svarta motorinstrument och brytarpaneler med Explorer logo
• 2 sidodörrar med lås för halvöppet läge • Läderklädd ratt med styrknopp och räcken inne i båten (svart)
• Stor U-soffa och svängbar passagerarstol • Automatiska trimplan
• Offshore stolar även ställbara i längdriktning • Volvo Penta PTA, Power trim assistant
• Valnöt bord vid U-soffan, med mugghållare • Volvo Penta kördator kopplad till kartplotter
• Stuvutrymme i skåp under pentryt och under taket • Kartplotter 12" GARMIN 7412xsv + GRID fjärrkontroll + sjökort
• Stuvutrymme även under stolarna och i U-soffan • Vattentank 120 liter
• Hatthylla över hela styrhyttens bakvägg för kikare mm. • Septitank (80 l) med indicator och elpump för tömning i sjön
• Panel för instrument under taket i styrhytten • Sugtömning av septitank, beslag på däck
• Stort öppningsbart bakfönster • Bränslefilter med vattenavskiljare
• Pentry med rostfri lavoar, varm & kallvatten, 50 l kylskåp • Brandsläckare i motorrum med varningspanel i styrhytten
• 2 lågig dieselspis • Akterdäcksbelysning under taket
• Defroster (10 kw) med utblås vid fram vindrutorna • Fjärrstyrd strålkastare monterad på radarbåge (Svart)
• Defrosterutblås även vid durken i styrhytten • El bilgepump automatik
• Ocean Air gardiner i styrhytten • Kartläsarlamppor
• Ställbar styrpulpet ytbehandlad med Nextell • Båtshake monterad på hyttens bakvägg
• Instrumentbox framför ratten med plats för 2 x 12" plotter mm. • 100l diesel, reservoljor och reparationsfärg
• Kvällsbelysning under hatthyllan 2st LED • LED belysning i hela båten

Styrhytt och däck Fram och mittkabin

    Volvo penta certified installation

Giltig för order före 30.06.2017. Fritt Karleby, Finland. Sarins Båtar Oy Ab förbehåller sig rätten att ändra priser och standardutrustning utan att meddela på förhand.

SARGO 31 Explorer med singel installation följer Volvo Pentas strikta installationskrav. Hela motor installationen inkl bränsle, luft, el och mekanisk montering är granskad och 
godkänd av Volvo Penta. Detta ger problemfria sjömil och en snabb förtroendefull motor service var än du befinner dig i världen

STANDARDUTRUSTNING SARGO 31 Explorer

BÅTENS UPPBYGGNAD FRAMKABIN & TAMBUR
• Båten är uppbyggd av handlaminerad glasfiber • V- bädd  (2st 70x200) och läsbelysning.
• Antracit grått skrov och takkant. Vit vattenlinje • Utbäddningsskiva och madrass till V-bädden
• Gråa gångdäck och ljusgrå hyttfärg.  • Förvaring under sängen och under däck
• 35 mm svartalackerade räcken runt båten • Öppningsbara skrovfönster (2 st)
• 25 mm svartalack. räcken på hyttens bakkant och fördäck • Förvarinsutrymme i tamburen med klädstång
• Bred svartlackerad port i akterspegeln • Däckslucka (öppningsbar) med myggnät 
• Kraftiga svartlackerade rostfria pollare (6 st) • 12 V uttag 
• Rostfritt köljärn TOALETT
• Badplattform med inspektionslucka i teak för drevet • Vattentoalett (elektrisk) med stor skål
• Kraftig fendertlist • Rostfri lavoar med tryckvatten
• Kraftig D-gummiprofil runt badplattform. • Öppningsbart fönster och ventil
• Limmade glas med rastrering. Sidoglas tonade
• Stor taklucka 1,2 x 1,4 m med 3 insänkta glas MITTKABIN
• Låsbar motorlucka med gaspump för öppet läge • Dubbelbädd (160 x 200) med läsbelysning (LED)
• Däck på en nivå runt hela båten • Klädskåp (2 st) med hyllor och öppen förvaring
• Bänk med stuvutrymme och plats för kylbox bakom hytten • Öppningsbart däck och skrov fönster samt ventil
• Låsbara klädkrokar på insidan av hyttens bakhörn • 12 V uttag 
• Teak på bakdäcks bänkar och mellan hajfenor i fören TEKNISK UTRUSTNING
• Flaggstång med fot. • Fjärrstyrd huvudströmbrytare i övre panelen
• Förvaring för förtöjningslinor och ankare i fören och bakhörnen • AGM underhållsfria batterier (Service batterier 180 Ah)
• Service vänligt motorrum med bra åtkomst till motorn • Integrerad bogpropeller (4 hp) med eget batteri
• Isolerade väggar i styrhytten och kabinerna • Intervalltorkare med rosttfria dubbelarmar
• Lackad valnöts inredning • Signalhorn
• Laminat durk + mattor (Alla kabiner) • 12V uttag vid styrplatsen
• Takskivor i alla kabiner beklädda med grå textil • Elbrytare i styrhytten med bakgrundsbelysning
• Gråa Niroxx  textiler i styrhytten och Sunbrella i cabinerna • Kompass med kompensator
STYRHYTTEN • Hydraulisk styrning med styrservo
• 2 sidodörrar med lås för halvöppet läge • Svarta motorinstrument och brytarpaneler med Explorer logo
• Stor U-soffa och svängbar passagerarstol. • Läderklädd ratt med styrknopp och räcken inne i båten (svart)
• Offshore stolar även ställbara i längdriktning • Automatiska trimplan
• Valnöt bord vid U-soffan, med mugghållare. • Volvo Penta PTA, Power trim assistant
• Stuvutrymme i skåp under pentryt och under taket • Volvo Penta kördator kopplad till kartplotter
• Stuvutrymme även under stolarna och i U-soffan • Kartplotter 12" GARMIN 7412xsv + GRID fjärrkontroll + sjökort
• Hatthylla över hela styrhyttens bakvägg för kikare mm. • Vattentank 120 liter
• Panel för instrument under taket i styrhytten • Septitank (80 l) med indicator och elpump för tömning i sjön.
• Stort öppningsbart bakfönster • Sugtömning av septitank, beslag på däck
• Pentry med rostfri lavoar, varm & kallvatten, 50 liter kylskåp • Bränslefilter med vattenavskiljare
• 2 lågig dieselspis • Brandsläckare i motorrum med varningspanel i styrhytten
• Defroster (10 kw) med utblås vid fram vindrutorna • Akterdäcksbelysning under taket
• Defrosterutblås även vid durken i styrhytten • Fjärrstyrd strålkastare monterad på radarbåge (Svart)
• Ocean Air gardiner i styrhytten • El bilgepump automatik 
• Ställbar styrpulpet ytbehandlad med Nextell  • Kartläsarlamppor
• Instrumentbox framför ratten med plats för 2 x 12" plotter mm. • Båtshake monterad på hyttens bakvägg
• Kvällsbelysning under hatthyllan 2st LED • 100l diesel, reservoljor och reparationsfärg

• LED belysning i hela båten
STYRHYTT OCH DÄCK FRAM OCH MITTKABIN

VOLVO PENTA CERTIFICERAD INSTALLATION

SARGO 31 Explorer med singel installation följer Volvo Pentas strikta installationskrav.
Hela motor installationen inkl bränsle, luft, el och mekanisk montering är granskad och godkänd av Volvo Penta.
Detta ger problemfria sjömil och en snabb förtroendefull motor service var än du befinner dig i världen

Giltig för order före 30.06.2017. Fritt Karleby, Finland. Sarins Båtar Oy Ab förbehåller sig rätten att ändra priser och standardutrustning utan att meddela på förhand.
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STANDARDUTRUSTNING SARGO 31 Explorer

BÅTENS UPPBYGGNAD FRAMKABIN & TAMBUR
• Båten är uppbyggd av handlaminerad glasfiber • V- bädd  (2st 70x200) och läsbelysning.
• Antracit grått skrov och takkant. Vit vattenlinje • Utbäddningsskiva och madrass till V-bädden
• Gråa gångdäck och ljusgrå hyttfärg.  • Förvaring under sängen och under däck
• 35 mm svartalackerade räcken runt båten • Öppningsbara skrovfönster (2 st)
• 25 mm svartalack. räcken på hyttens bakkant och fördäck • Förvarinsutrymme i tamburen med klädstång
• Bred svartlackerad port i akterspegeln • Däckslucka (öppningsbar) med myggnät 
• Kraftiga svartlackerade rostfria pollare (6 st) • 12 V uttag 
• Rostfritt köljärn TOALETT
• Badplattform med inspektionslucka i teak för drevet • Vattentoalett (elektrisk) med stor skål
• Kraftig fendertlist • Rostfri lavoar med tryckvatten
• Kraftig D-gummiprofil runt badplattform. • Öppningsbart fönster och ventil
• Limmade glas med rastrering. Sidoglas tonade
• Stor taklucka 1,2 x 1,4 m med 3 insänkta glas MITTKABIN
• Låsbar motorlucka med gaspump för öppet läge • Dubbelbädd (160 x 200) med läsbelysning (LED)
• Däck på en nivå runt hela båten • Klädskåp (2 st) med hyllor och öppen förvaring
• Bänk med stuvutrymme och plats för kylbox bakom hytten • Öppningsbart däck och skrov fönster samt ventil
• Låsbara klädkrokar på insidan av hyttens bakhörn • 12 V uttag 
• Teak på bakdäcks bänkar och mellan hajfenor i fören TEKNISK UTRUSTNING
• Flaggstång med fot. • Fjärrstyrd huvudströmbrytare i övre panelen
• Förvaring för förtöjningslinor och ankare i fören och bakhörnen • AGM underhållsfria batterier (Service batterier 180 Ah)
• Service vänligt motorrum med bra åtkomst till motorn • Integrerad bogpropeller (4 hp) med eget batteri
• Isolerade väggar i styrhytten och kabinerna • Intervalltorkare med rosttfria dubbelarmar
• Lackad valnöts inredning • Signalhorn
• Laminat durk + mattor (Alla kabiner) • 12V uttag vid styrplatsen
• Takskivor i alla kabiner beklädda med grå textil • Elbrytare i styrhytten med bakgrundsbelysning
• Gråa Niroxx  textiler i styrhytten och Sunbrella i cabinerna • Kompass med kompensator
STYRHYTTEN • Hydraulisk styrning med styrservo
• 2 sidodörrar med lås för halvöppet läge • Svarta motorinstrument och brytarpaneler med Explorer logo
• Stor U-soffa och svängbar passagerarstol. • Läderklädd ratt med styrknopp och räcken inne i båten (svart)
• Offshore stolar även ställbara i längdriktning • Automatiska trimplan
• Valnöt bord vid U-soffan, med mugghållare. • Volvo Penta PTA, Power trim assistant
• Stuvutrymme i skåp under pentryt och under taket • Volvo Penta kördator kopplad till kartplotter
• Stuvutrymme även under stolarna och i U-soffan • Kartplotter 12" GARMIN 7412xsv + GRID fjärrkontroll + sjökort
• Hatthylla över hela styrhyttens bakvägg för kikare mm. • Vattentank 120 liter
• Panel för instrument under taket i styrhytten • Septitank (80 l) med indicator och elpump för tömning i sjön.
• Stort öppningsbart bakfönster • Sugtömning av septitank, beslag på däck
• Pentry med rostfri lavoar, varm & kallvatten, 50 liter kylskåp • Bränslefilter med vattenavskiljare
• 2 lågig dieselspis • Brandsläckare i motorrum med varningspanel i styrhytten
• Defroster (10 kw) med utblås vid fram vindrutorna • Akterdäcksbelysning under taket
• Defrosterutblås även vid durken i styrhytten • Fjärrstyrd strålkastare monterad på radarbåge (Svart)
• Ocean Air gardiner i styrhytten • El bilgepump automatik 
• Ställbar styrpulpet ytbehandlad med Nextell  • Kartläsarlamppor
• Instrumentbox framför ratten med plats för 2 x 12" plotter mm. • Båtshake monterad på hyttens bakvägg
• Kvällsbelysning under hatthyllan 2st LED • 100l diesel, reservoljor och reparationsfärg

• LED belysning i hela båten
STYRHYTT OCH DÄCK FRAM OCH MITTKABIN

VOLVO PENTA CERTIFICERAD INSTALLATION

SARGO 31 Explorer med singel installation följer Volvo Pentas strikta installationskrav.
Hela motor installationen inkl bränsle, luft, el och mekanisk montering är granskad och godkänd av Volvo Penta.
Detta ger problemfria sjömil och en snabb förtroendefull motor service var än du befinner dig i världen

Giltig för order före 30.06.2017. Fritt Karleby, Finland. Sarins Båtar Oy Ab förbehåller sig rätten att ändra priser och standardutrustning utan att meddela på förhand.
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Skovshoved Havn 18
DK-2920 Charlottenlund

+45 29 72 55 01
dbc@dbcmarine.dk

dbcmarine.dk

SARGO 31 Explorer - Volvo Penta D6-400 HK/DP

Ekstraudstyr

 Antracit skrogfarve, tagkant, radarbøjle og badeplatform
 Matsort lakeret søgelænder og andre udvendigt monterede rustfrie dele og beslag
 Grå textiler
 Ocean-Air solafskærmning i styrehus
 Læder på rat og gribebeslag i styrehus
 Styrekonsol behandlet med grå Nextell
 Sorte motorinstrumenter og kontaktpanel
 Måtteserie på dørk
 Lakeret valnøddetræ indretning
 3 nedsænkede/flushmonterede vinduer i skydetag i styrehusets længde
 Hempel Hard racing Bundfarve og epoxy primer, sort
 Bundfarve på drev
 Skrogsider isoleret med skum, støjreducerende og isolerende.
 3 stk. Projektører monteret på taget
 6 stk. LED lamper til belysning af gangareal på dækket
 Lys i motorrum
 FUSION RA205 Radio m. Bluetooth/AUX/USB, 2 Højttalere i styrehus,  
 2 højttalere på agterdæk
 Elektrisk Ankerspil foran med fjernbetjening fra styrehus.
 Landstrømstilslutning med lader, + 3 stk. 220V el udtag i båden  
 til opladning af  telefoner, tablets etc.
 Extra 180 AH Service batteri
 Inverter 2000W + 180 AH servicebatterier
 Pulpit med teaktræ
 Stævnstige
 Vinduesviskere med sprinkler
 Udtag og vandslange til søvand, spuling af dæk mv.
 Bord på agterdæk (Opbevares/stuves under motorrumslugen)

····················
·······
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 4 stk. fendere med betræk samt  
 holdere til fendere monteret agter
 Lifesaver, redningskrans
 Puder til sofa arrangement på agterdæk (grå)
 Nedfældbar lanternemast, gasfjeder
 230 V varme i kahyt
 230 V oliefyldt varmeelement i motorrum
 Webasto 4 KW dieselvarmer
 Bruser med brusegardin
 Bruser på agterdæk m. varmt og koldt vand
 Vinduer i fribord monteret med alarm  
 (sikkerhed for at disse er lukket ved sejlads)
 Sengeovertræk
 LED gulvbelysning
 Microovn
 2 stk. GRAMMAR affjedrede stole ved styreplads
 Teaktræ på dækket, teaktræ på badeplatform og bænk foran

Navigation/Elektronik

 GARMIN 7416XSV Plotter
 GARMIN Fiskeekkolod, dybdemåler & vand temperaturmåler
 GARMIN 18” XHD Radar 4 KW
 GARMIN VHF 300i
 GARMIN Autopilot Reactor
 GARMIN AIS 600 Modtager/Sender
 GARMIN GMI20 skærm med multifunktion i panel over styreplads
 Ultralyds vindmåler til GARMIN system

Please contact DBC Marine for more information

·
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