SPESIFIKASJONER SAGA 385 2020 MODELL

Konstruksjonskategori CE: B
Skrogtype:

Halvplanende med moderat kjøl med beskyttet propell og ror

Dimensjoner:

Lengde på fenderlist: 11,53 m
Største lengde (Lmax): 11,79 m (målt på rekkverk)
Største bredde (Bmax): 3,47 m
Dyptgående: 1,10 m

Vekt:

Ca. 7 tonn

Tankkapasitet:

2 x 300 l diesel – aluminium
300 l vann – aluminium
150 l septik – rfr
60 l varmtvannsbereder med 230 V kolbe

Batterikapasitet

1 x 90 Ah batteri, type AGM, for start
2 x 90 Ah batteri, type AGM, for service
1 x 90 Ah service/baugpropell

Hovedkonstruksjon

Vakuumstøpt i vinylester med sandwich kjerne i skrog, dekk og
tak for en lett og sterk konstruksjon. Dette gir den beste
dieseløkonomi og helårsisolasjon.

Vindskjerm/
Vinduer

Herdet glass med rustfrie vindusstolper utvendig.
6 stk. åpningsbare skrogvinduer, åpningsbare vinduer i
vindskjerm, takluker i kabiner og bad + store skyveluker i HT,
alle med innvendig gardiner

Aktervegg:

Rustfrie vindusstolper utvendig. Tredelt dør for ekstra stor
åpning.

Treinnredning:

Lakkert teak, møbelkvalitet. Innvendig dørk i salongen i
ubehandlet helved teak. Bad er innredet i vannfast materiale med
speil og skap.

Rekker:

Doble rekker og håndtak på strategiske plasser gir god adkomst
og sikker bevegelse utvendig.

Utvendig dekor

Rustfritt emblem

Rom under akterdekk

Rom akter er sikret god adkomst via store godt isolerte
dekksluker. Alt teknisk utstyr er plassert lett tilgjengelig og
oversiktlig, noe som gir god servicetilgang. Demonterbar
motorkasse.
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Eget teknisk rom lett tilgjengelig
Motor avdelt fra øvrige stuerom med godt isolert skott
(Demonterbar uten verktøy for ekstra god tilgang ved
motorservice).All isolasjon i luker/motorkasse er spesialtype
med innstøpt blymatte som kjerne.
Batterier i egne lukkede kasser. Avsatt plass for utvidelse av
batterikapasitet både for start- og servicebatterier.
Landstrømanlegg montert i forbindelse med batterier.
God stueplass tilgjengelig.
Teknisk utstyr

5-bladet støyreduserende propell
Hydraulisk servostyring med el.pumpe
Motorinstrumentering (Volvo) med klokker for turtall, volt,
oljetrykk, temperatur, vann, 2 stk diesel, USB-uttak
5 kW dieselvarmer, type Eberspächer. Uttak i alle kabiner +
akterdekk
Defrostervarmer med uttak i alle kabiner og frontruter
Alarm for ekshausttemperatur
Alarm for vann i kjøl baug og akter
Alarm ved brann i motorrom
Alarm for vann i diesel
2 stk el. lensepumpe med automatbrytere
12 V el. anlegg med separat start- og servicebatteri. Lading
styres via ladefordeler. Bryterpanel ved førerplass.
Fjernstyrte hovedbrytere plassert i panel over pantry
El opplegg i teknisk rom bak stikkabin med god tilgang og
oversikt
Elektrisk trykkvannspumpe
60 l varmtvannsbereder som tar varme fra motorens kjølevann
og 230 V kolbe
130 l kjøleskap med rustfri front
Gasskomfyr med stekeovn – 3 gassbluss
Dusj på toalettrom og ved badeplattform akter
Avtrekksvifte bad
Vindusspyleranlegg
3 el. Vindusviskere m/parallellarm
Viskerbrytere m/3 intervallhastigheter og to motorhastigheter
El. tømmepumpe for septiktank
3 stk. brannslukkere, brannteppe + fast anlegg i maskinrom
m/alarm
Navigasjons- og ankerlanterne, side + kombinert anker og
topp/akter lanterne
El. Pumpe toalett
Måler septiktank, vanntank og dieseltanker
All belysning LED med dimmer
Lanterner type LED
Lys i lasterom
Lys i teknisk rom
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Trimplan, elektriske, QL
6 hk Baugpropell
Landstrømopplegg: Inntakssentral (stor type), 50 A lader koblet
til servicebatterier, jordingsplate, 5 stk. 220 V uttak i båt (for
batterilader, varmtvannstank og uttak ved pantry, copilot og
forkabin)
Kartplotter Raymarine
Utvendig trekk frontvinduer

ARRANGEMENT
Dekkskabin med styreplass
Dekkskabinen er skilt av fra akterdekket med en tredelt dør som gir ekstra stor åpning. Doble
manuelle skyveluker i tak med glass (elektrisk mot tillegg). Den komfortable førerplassen er
svært oversiktlig og romslig med alle instrumenter lett tilgjengelig. Stolen er justerbar frem og
tilbake og har hengslet front på setet for bedre ståkomfort. Forhøyet U-sofa med god plass til
fem personer der enden med et enkelt håndgrep kan gjøres om til dobbelt copilotsete.
Et stort pantry med gasskomfyr med 3-bluss koketopp, 130 l kjøleskap, dobbel stålvask med
solid armatur. Benketopper i Kerrox.Skuffer og skap i bakkant sofa gir sammen med overskap
på begge sider god stuveplass. LED downlights under skap og i tak med separate dimmere.
Dørker i ubehandlet helved teak.
Midtgang
Fra styreplassen leder en romslig trapp med håndtak på skott og dashbord ned til midtgangen.
Takhøyden gir en god romfølelse. Teppe på dørk.
Owners cabin
Separat avdelt med velisolert skott og dør.
Midtstilt stor dobbeltkøy med madrass, skuffer i køyfront og stigtrinn på sidene. Klesskap på
hver side og langsgående hyller over køy på begge sider. Åpningsbar takluke over køy. 2
åpningsbare skrogventiler med myggnetting. LED downlights i tak med dimmere. LED
lampetter til leselys over køy. Brannsloknings-apparat. Teppe på dørk.
BB midtkabin
2 stk. separate tverrskips (dobbel + stor, enkel) køyer med madrass. Velisolert skott og dør.
Stort klesskap og sittebenk fremst i kabinen. 3 stk. åpningsbare skrogventiler med
myggnetting. Sikringsskapet er plassert lett tilgjengelig ved teknisk rom. LED downlights i
tak med dimmer og LED spotlights ved enden av køyen. Brannslokningsapparat. Teppe på
dørker. Teknisk rom i fotenden på dobbelkøy, kan brukes som stuerom. (Også plass for
sentralstøvsuger).

SAGA BOATS AS, NO-6740 SELJE, NO957382711MVA
Tlf. +47 57858480, www.sagaboats.no, e-mail adr@sagaboats.no

3

SPESIFIKASJONER SAGA 385 2020 MODELL

Bad
Romslig, velutstyrt bad med glassvegger for dusj. Brønn med el. pumpe under dusj. Benk
med Kerroxtopp og stålvask. Blandebatteri og dusj i solid kvalitet. Romslige skap og
overskap med hyller. Solid rist på dørken i teak.LED lys med dimmer. Elektrisk toalett med
måler for septik. Avtrekksvifte.
Akterdekk
Rommelig dekk med tilgang til stuerom i sider og akter. Trinn i sidene sikrer god adkomst til
skandekk. 3 luker med gassdemper gir god adkomst til stueplass i lasterom.
Solide rekker gir god trygghet og port akter bidrar til lett adkomst til badeplattform. Fast
benk akter med stuerom og plass til 2 stk. 5 kg kompositt gassflasker. U-sofa arrangement BB
side kombinert med bord kan leveres som ekstra.
Badeplattform
Romslig badeplattform. Fra plattformen er det gode trinn for å sikre en lett og trygg adkomst
til fordekk og akterdekk. Stort stuerom for fendere, tauverk etc. Eget dusjuttak med varmt og
kaldt vann. Mulighet for aktervinsj. Badestige montert under badeplattform for lett tilgang fra
sjøen. Håndtak over badestige.

Ekstrautstyr
Monteres i henhold til avtale. Se egen liste.

Det tas forbehold om endringer uten forutgående varsel.
2.12.19
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