SPESIFIKASJONER SAGA 330 Sun Top/HT 2021 MODELL

Konstruksjonskategori CE: C
Skrogtype:
Halvplanende med dyp kjøl
Dimensjoner:
Lengde skrog (uten fenderlist) (Lh)
Største lengde (Lmax)
Største bredde (Bmax)
Dypgående
Vektanslag:
Bruksklar
Tankkapasitet:

Batteri
kapasitet:

9,65 m
9,75 m
3,24 m
1,05 m
4 800 kg

420 l diesel - aluminium
220 l vann - aluminium
100 l septik – rustfritt stål
40 l varmtvannsbereder med el. kolbe
1 x 90 Ah batteri, type AGM, for start
1 x 90 Ah batteri, type AGM, for service

Plastlaminat:

Skrog og alle bærende deler håndopplagt i GRP.
Dekk og overbygg med innstøpt kjernemateriale
som avstivning og isolasjon

Isolasjon:

Dekk og plane flater med kjernemateriale
Motorrom med spesialmatte med innstøpt blymatte som kjerne
Skrogsider trekt med isolerende materiale

Vinduer:

Herdet glass i elokserte aluminiumslister

Treinnredning:

Lakkert teak, møbelkvalitet. Ubehandlet teakdørk i cockpit.
Toalettrom er utført i hvitt høytrykkslaminat. Dusjvegg i plexiglass.

Utvendig
dekor:
Tekniske
detaljer:

Utskiftbar tape og rustfritt emblem
Dieselmotor montert på gummilabber med faststøpt hylse og rustfri
aksling. Dobbel dørk over maskinrom sikrer et behagelig støynivå.
Rorblad i massiv glassfiberarmert polyester med gjennomgående
rustfri, syrefast aksel, messing rorhylse og flyndre i galvanisert utførelse.
Utvendig er montert sinkanode forbundet med disse installasjoner. Egen
tæresink propellaksling og egen gjennomgående jordingsplate, lett
tilgjengelig sjøvannsfilter og dieselfilter med vannalarm.
Hydraulisk styring
1- spaks reglage
Motorinstrumentering (Volvo) med klokke for turteller, alarm, volt,
oljetrykk, temperatur, diesel og vann
5-bladet propell – støyreduserende
Dashbord i glassfiber med antirefleks overflatelakkering
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Kompass
USB uttak
12 V el. anlegg med separat start- og servicebatteri. Lading styres via
skillerelè. Bryterpanel med automatsikringer ved førerplass.
Elektrisk trykkvannspumpe
40 l varmtvannsbereder som tar varme fra motorens kjølevann og
220 V kolbe
85 l kjøleskap
Dusjopplegg på toalett og ved badeplattform akter
Sittebenk over toalett
Vindusspyleranlegg
Radiatorvarmer med opplegg for defroster. Uttak i alle kabiner
Gasskomfyr med stekeovn og to kokebluss
2 el. vinduspussere m/parallellarm og intervallfunksjon, 2 hastigheter
El. tømmepumpe for dusjvann
Manuell tømmepumpe for septiktank
1 stk. manuell lensepumpe
2 stk. brannslukker, brannteppe og fast anlegg i maskinrom
med alarm
Nedfellbar lanternemast med radarfeste i rustfritt stål
El. pumpe toalett
El. lensepumpe
Måler septiktank
LED lanterner
LED belysning innvendig
Utvendig trekk frontvindu
Kartplotter Raymarine

ARRANGEMENT
Owners cabin
Separat avdelt med skott og dør, kraftig, låsbar takluke med trinnløs luftestilling (kan også
brukes som nødutgang). Dobbel køye med god stueplass, samt hyller. Lufteventil i tak. God
belysning. Polstrede skrogsider. Fast dobbelkøy kan leverers på bestilling.
Midtsalong
Tverrskips dobbelkøy. Klesskap og skuffeseksjon. Åpningsbar skrogventil. Stuveplass i
benker og hyller. Interiør med valgfrie tekstiler. Gardiner for vinduer. Kantsydde tepper.
Toalettrom
Separat avdelt med inngang fra midtsalong. Foruten elektrisk marinetoalett med nedfellbar
sittebenk, inneholder rommet servant med håndvask, varmt og kaldt vann, lokk over toalett,
avdelt dusjrom, avlastningsskap, stort hylleskap, el. avtrekksvifte, samt oppsamlingskum for
dusjvann i dørken. Denne tømmes via egen, elektrisk tømmepumpe. Speil, håndkle-, papir- og
tannglassholder. God belysning. Måler for septiktank plassert i toalettrom. Tralleverk på dørk
i teak.
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Dekkskabin m/styreplass
Dørk i teakdecking med hengslede luker. På styrbord side finnes godt utstyrt førerplass.
Komfortabel førerstol med hengslet front for bedre ståkomfort. Alt manøverutstyr er innenfor
riktig rekkevidde fra førerplassen, og alle instrumenter er lett å lese av. Navigasjonsbord.
Meget god plass til montering av ønskelig ekstrautstyr.
Bak førerstolen er plassert en stor og velutstyrt pantrybenk med: Gasskomfyr med stekeovn,
nedfellbar rustfri oppvaskkum, egen tallerkenskuff og rikelig med skuffe- og skapplass, 85 l
kjøleskap. Varmt og kaldt vann. Belysning reguleres med trinnløs bryter. Kerrock topp sikrer
en delikat overflate.
Babord side:

Akter cockpit:

Dobbelt copilotsete, justerbart. Plassert på stort skap med romslige
stuverom og skuffer. Mulighet for å montere kjøleboks (ekstra). Eget
barskap og avlastningsplass med rom for TV. (Separate uttak for antenner,
12 V og mulighet for 220 V. (Ekstra))
Gedigen sittegruppe med god plass til de sosiale anledninger.
Oppslagbart og justerbart bord. Solsengmulighet akter.
Gode muligheter for å bevege seg trygt fra for til akter med kalesjen
oppe.

Motorrom
Adkomst via luke i dørk i dekkskabin, luke mot lasterom og stikkabin. Doble luker sikrer lavt
støynivå. Alle flater i motorrom bortsett fra bunnen, er polstret med 5 cm lydfelleskum. God
tilkomst til motor og rundt motor for service og vedlikehold. Automatisk brannslukker.
Utvendig
Alle rekker er utført i rustfritt stål. Lang, dobbel pulpit. Kraftige fortøyningsbeslag inkl.
springpullere i rustfritt stål. Luftinntak motor og varmere i rfr. stål.
Separat ankerrom og rom for fortøyningsutstyr foran. Eget rom for tauverk i badeplattform.
Vindskjerm i sjøvannsbestandig aluminium. Åpningsbare vinduer SB+ BB side gir gode
luftemuligheter.
Soft Top versjon
Elektrisk soltak, lett å betjene, gir maksimale sol- og lysforhold. Kalesjesystem med rustfri
teleskopbøyle akter.
HT-versjon
Kan leveres med fast HT med to store manuelle skyveluker i herdet glass og aluminium.
Innvendig med overskap begge sider i HT.
Ekstrautstyr
Monteres i henhold til avtale. Se egen liste.
Det tas forbehold om endringer uten forutgående varsel.
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