
TEKNISK DATA SARGO 25

Längd 7,85 m Septiktank inkl tankmätare 40 L
Bredd 2,70 m Max personantal 6
Vikt 3200kg Sovplatser 2+2
Dieseltank 300 L CE kategori B-Offshore
Vattentank 30 L Skrovets V-vinkel i aktern 19°

MOTORALTERNATIV Hk Fart

Volvo Penta D4-225 DP 225 31/33
Volvo Penta D4-260 DP 260 34/36
Volvo Penta D4-300 DP 300 36/38

EXTRA UTRUSTNING

Däcksutrustning & säkerhet
BD01 Bottenfärg + Epoxy primer (svart) DE02 Stege i fören (svart)
BD02 Bottenfärg på drevet DE03 Vindrutespolare
BD03 Färgat skrov (Antracit grått) Standard DE04 Flaggstång med fot
BD04 Grå färg på däcksytor Standard DE05 Däcksspolning med slang (sjövatten)
BD05 D-gummiprofil runt badplattform Standard DE08 Innebord på bakdäck (endast fäste)
BD06 D-gummiprofil på skrovsidor DE11 Båtshake med hållare (bakdäck)
BD07 D-gummiprofil i fören DE13 4 fendrar+ korgar + 4 förtöjningsl.
BD08 Skumfyllda skrovsidor DE20 Sittdynor på akterdäcket

Teknisk utrustning DE21 Livboj "Lifesaver"                                      
TE01 Fjärrstyrd strålkastare (svart) DE24 Vikbar lantärnmast med gasfjäder
TE37 LED strålkastarramp på taket 23' DE28 Svarta räcken och inne paneler Standard
TE03 Akterdäcksbelysning under taket
TE04 Däcksbelysning LED 6 st LC01 Värmeelement 230V i framcabinen
TE05 Motorumsbelysning LED LC38 Värmeelement i motorrum,230V/oljef.
TE06 Kartlamppa LC02 Dieselvärmare 2 kw
TE07 Besiktningskompass med kompensator LC05 Varmvattensystem 120 liter
TE33 FUSION RA70 radio/bluet. + 4 högtal. LC07 Dusch på akterdäck (kräver LC05)
TE09 Bogpropeller med eget batteri LC08 Kylskåp
TE12 El bilgepump med nivåbrytare LC10 Belysning under hatthyllan 2st
TE14 Landström med laddare LC11 Mattserie Standard
TE11 Landströmsintag även i fören LC12 Ocean air gardiner i styrhytten Standard
TE15 Trimplans automatik LC23 Styrkonsoll lackad med grå Nextell Standard
TE17 Manuell ankarwinch i aktern (svart) LC22 Glas inlägg i styrhyttens taklucka Standard
TE10 Ankarwinch i aktern med fjärrkontroll LC31 Fönster och läslampa till mittkabin
TE20 Ankarwinch i fören med fjärrkontroll
TE19 Extra service batteri + 12V uttag 2st TP02 Teak eller Flexiteek på fram bänk
TE29 Utestyrning på hyttens bakvägg TP04 Teak eller Flexiteek på badplattform
TE30 Fjärrkontroll bogpropeller TP06 Teak eller Flexiteek på däcket

DE29 Yttre std teak ersatt med Flexiteek

Gråa textiler på stolar och U-soffa

GARMIN ELEKTRONIK

7416 Uppgradering till 7416xsv kartplotter AUTOP Garmin auto pilot GHP reactor
ECHO5 Fiske ekolod (djup + temp.) REMOT Fjärrkontrol för autopilot (GHC)
ECHO6 Ekolod DownVü/SideVü + CHIRP (1 givare) AIS3 Garmin AIS mottagare
Fant18 Radar GARMIN Fantom 18" (svart) GMI20 4" skärm i övre panelen (Plotterdata)

VHF 300i Garmin VHF 300i (DSC nödposition) WIND Vind mätare (ultraljud)

Giltig vid leveranser från varvet 1.1- 31.12.2019. Fritt Karleby, Finland. Sarins Båtar Oy Ab förbehåller sig rätten att ändra priser och standardutrustning utan att meddela på förhand.

Skrov & däck

Teak/Flexiteek

Comfort



STANDARDUTRUSTNING SARGO 25

BÅTENS UPPBYGGNAD • Ställbar styrpulpet i Nextell anthracite grå nyans
• Båten är uppbyggd av handlaminerad glasfiber
• Antracit grått skrov och takkant. Vit vattenlinje FRAMKABIN
• 30 mm svartlack. räcken runt båten • Dubbelsäng med utbäddningskiva.
• 25 mm svartalack. räcken på taket, hyttens bakkant, fördäck • Förvaring under sängen
• Tvådelad svartlack. målad port i aktern utan mittstolpe • Toalettrum med vattentoalett (stor skål), lavoar med tryckvatten
• Kraftiga svartlackerade rostfria pollare (6 st) • Hållbar laminat durk med randig teak mönster
• Rostfritt köljärn • Defroster utblås
• Badplattform med inspektionslucka i teak för drevet
• Kraftig fendertlist MITTKABIN
• Limmade glas med rastrering. Sidoglas tonade • Dubbelbädd 120 x 200 cm
• Stor taklucka 1x1,2 m med glas inlägg • Madrasser för dubbelsäng
• Låsbar motorlucka med gaspumppar för öppet läge
• Däck på en nivå runt hela båten i grå nyans TEKNISK UTRUSTNING
• Bänk med stuvutrymme bakom hytten • Fjärrstyrning i övre panelen för huvudströmbrytare
• Teak på bakdäcks bänkar och mellan hajfenor i fören • AGM underhållsfria batterier (Separat start och service)
• Förvaring för förtöjningslinor i bakbänkarnas hörn • LED belysning i hela båten
• Förvaring för förtöjningslinor och ankare i fören • Intervalltorkare med rosttfria dubbelarmar
• Service vänligt motorrum med bra åtkomst till motorn • Signalhorn
• Isolerade väggar i styrhytten och kabinerna • Svarta  brytarpaneler med Explorer logo (brytarbelysning)
• Lackad valnöts inredning • Hydraulisk styrning med styrservo
• Takskivor beklädda med ljus textil • Ställbar styrkonsoll med ratt & reglage
• Gråa niroxx textil i styrhytten. • Läderklädd ratt med stryrknopp (svart)
• Gråa Sunbrella textiler i sov kabinerna • Trimplan

• Volvo Penta PTA, Power trim assistant
STYRHYTTEN • Volvo Penta kördator kopplad till kartplotter
• 2 sidodörrar med lås för halvöppet läge • Kartplotter 12" GARMIN 7412xsv + GRID fjärrkontroll + sjökort
• Stor U-soffa och svängbara stolar. • Utetermometer
• Offshore stolar även ställbara i längdriktning • Vattentank 30 liter
• Löstagbat bord vid U-soffan i valnöt • Septitank (40l) med indicator och elpump för tömning i sjön.
• Stuvutrymme vid pentry, under stolarna, durken och u-soffan. • Däcksgenomföring för vacumtömning av septitank
• Hatthylla över hela styrhyttens bakvägg för kikare mm. • Bränslefilter med vattenavskiljare
• Panel för instrument under taket i styrhytten • Brandsläckare i motorrum med varningspanel i styrhytten
• Instrumentbox framför ratten med integrerad plotter • Motorinstrument med svart botten och ring
• Stort öppningsbart bakfönster • 100l diesel, reservoljor och reparationsfärg
• Pentry med lavoar, tryckvatten och origo sprikök
• Defroster med utblås vid fram vindrutorna • Mattor med grå kantning
• Defrosterutblås ovanför golvet på bb sida • Svarta läder beklädda räcken och ratt inne i styrhytten
• 12V uttag vid styrhytten • Matt polerade beslag och räcken inne i båten
• Hållbar laminat durk med randig teak mönster • Ocean Air veckgardiner i styrhytten 

STYRHYTT OCH DÄCK FRAM OCH MITTKABIN

VOLVO PENTA CERTIFIERAD INSTALLATION

Alla SARGO 25 modeller har en certificerad Volvo Penta motorinstallation.

Hela 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 vid leveranser från varvet 1.1- 31.12.2019. Fritt Karleby, Finland. Sarins Båtar Oy Ab förbehåller sig rätten att ändra priser och standardutrustning utan att meddela på förhand.



2019

TEKNISK DATA SARGO 28

Längd 8,80 m Septiktank inkl tankmätare 80 l
Bredd 2,98 m Max personantal 8
Vikt 4200 kg Sovplatser 4
Dieseltank 375 l CE kategori B-Offshore
Vattentank 100 l Skrovets V-vinkel i aktern 19°

MOTORALTERNATIV Hk Fart

Volvo Penta D4-260 DP 260 28/30
Volvo Penta D4-300 DP 300 31/33
Volvo Penta D6-330 DP 330 33/35
Volvo Penta D6-370 DP 370 35/37
Volvo Penta D6-400 DP 400 37/39

2 x Volvo Penta D3-220 DP 440 37/39

EXTRA UTRUSTNING

DE13 4 fendrar+ korgar + 4 förtöjningsl.
BD01 Bottenfärg + Epoxy primer (svart) DE14 Trappsteg på insidan av däcket (2st)
BD02 Bottenfärg på drevet DE20 Sittdynor på akterdäcket
BD03 Färgat skrov (Antracit grått) Standard DE21 Livboj "Lifesaver"                                                  
BD04 Grå färg på däcksytor Standard DE24 Vikbar lantärnmast med gasfjäder
BD06 D-gummiprofil på skrovsidor DE28 Svarta räcken och inne paneler Standard
BD07 D-gummiprofil i fören Comfort
BD08 Skumfyllda skrovsidor LC01 Värmeelement 230V i framcabinen

Teknisk utrustning LC38 Värmeelement i motorrum,230V/oljef.
TE37 LED strålkastarramp på taket 23' LC03 Dieselvärmare 4 kw
TE03 Akterdäcksbelysning under taket LC05 Varmvattensystem 20 L
TE04 Däcksbelysning LED 6 st LC06 Dusch i Wc + draperi (kräver LC05)
TE05 Motorumsbelysning LED LC33 Toalett med el pump
TE33 FUSION RA70 radio/bluet. + 4 högtalare LC07 Dusch på akterdäck (kräver LC05)
TE10 Ankarwinch i aktern med fjärrkontroll LC08 Kylskåp
TE20 Ankarwinch i fören med fjärrkontroll LC09 Wallas dieselspis, 2 kokplattor
TE17 Manuell ankarwinch i aktern LC10 Belysning under hatthyllan 2st LED
TE14 Landström med laddare + 3st 230V uttag LC11 Mattserie Standard
TE11 Landströmsintag även i fören LC12 Ocean air gardiner i styrhytten Standard
TE19 Extra service batteri + 12V uttag 2st LC35 Gardiner till fram, sid och dörrfönstren
TE29 Utestyrning på hyttens bakvägg LC34 Läderklädda inne räcken (svart) Standard
TE30 Fjärrkontroll bogpropeller LC23 Styrkonsoll lackad med grå Nextell Standard

Däcksutrustning & säkerhet LC22 Glas inlägg i styrhyttens taklucka Standard
DE02 Stege i fören (svart) LC36 Grammer fjädrade stolar 2st
DE03 Vindrutespolare Teak/Flexiteek
DE04 Flaggstång med fot TP02 Teak eller Flexiteek på fram bänk
DE05 Däcksspolning med slang (sjövatten) TP04 Teak eller Flexiteek på badplattform
DE08 Innebord på akterdäck (Fot+fäste) TP06 Teak eller Flexiteek på däcket
DEO9 Bord på bakdäck  (förvaring i motorlucka) DE29 Yttre std teak ersatt med Flexiteek

Gråa textiler på stolar och U-soffa

GARMIN ELEKTRONIK

7416 Uppgradering till 7416xsv kartplotter AUTOP Garmin auto pilot GHP reactor
ECHO5 Fiske ekolod (djup + temp.) REMOT Fjärrkontrol för autopilot (GHC)
ECHO6 Ekolod CHIRP + DownVü/SideVü (1 giv.) AIS3 Garmin AIS mottagare
ECHO7 Ekolod 2xCHIRP +  DownVü/SideVü (2 giv.) AIS6 Garmin Ais sändare och mottagare
Fant18 Radar GARMIN Fantom 18" (svart) GMI20 4" skärm i övre panelen (Plotterdata)

VHF 300i Garmin VHF 300i med DSC nödposition WIND Vind mätare (ultraljud)

y Ab fö Giltig vid leveranser från varvet 1.1- 31.12.2019. Fritt Karleby, Finland. Sarins Båtar Oy Ab förbehåller sig rätten att ändra priser och standardutrustning utan att meddela på förhand.

Skrov & däck



STANDARDUTRUSTNING SARGO 28

BÅTENS UPPBYGGNAD FRAMKABIN
• Båten är uppbyggd av handlaminerad glasfiber • Dubbelsäng (140 x 200) med läsbelysning (LED)
• Antracit grått skrov och takkant. Vit vattenlinje • Förvaring under sängen
• 30 mm svartlackerade räcken runt båten • Förvaringsutrymme på bb sida med hyllor
• 25 mm svartlack. räcken på taket, hyttens bakkant, fördäck • Förvarinsutrymme bredvid nedgången med klädstång
• Bred svartlackerad port i akterspegeln • Däckslucka (öppningsbar) med myggnät
• Kraftiga svartlackerade rostfria pollare (6 st) TOALETT
• Rostfritt köljärn • Toalettrum med manuell vattentoalett (stor skål)
• Badplattform med teak inspektionslucka för drevet • Lavoar med tryckvatten
• Kraftig fendertlist • Öppningsbart fönster och ventil
• Kraftig D-gummiprofil runt badplattform. MITTKABIN
• Limmade glas med rastrering. Sidoglas tonade • Dubbelbädd (160 x 200) med läsbelysning (LED)
• Stor taklucka 1x1,2 m med glas inlägg • Klädskåp med hylla och öppen förvaring
• Låsbar motorlucka med gaspumppar för öppet läge • Öppningsbart fönster och ventil
• Däck på en nivå runt hela båten (Grå nyans) TEKNISK UTRUSTNING
• Bänk med stuvutrymme bakom hytten • Fjärrstyrd huvudströmbrytare i övre panelen
• Låsbara klädkrokar på hyttens baksida • AGM underhållsfria batterier (separat start och service)
• Teak på bakdäcks bänkar och mellan hajfenor i fören • Integrerad bogpropeller (4 hp) med eget batteri
• Förvaring för förtöjningslinor i bakbänkarnas hörn • LED belysning i hela båten
• Förvaring för förtöjningslinor och ankare i fören • Intervalltorkare med rosttfria dubbelarmar
• Service vänligt motorrum med bra åtkomst till motorn • Signalhorn
• Isolerade väggar och tak i styrhytten och kabinerna • 12V uttag vid styrplatsen
• Lackad valnöts inredning • Elbrytare i styrhytten med bakgrundsbelysning
• Laminat durk + mattor (Alla kabiner) • Kompass med kompensator
• Takskivor beklädda med ljus textil • Hydraulisk styrning med styrservo
• Gråa niroxx textil i styrhytten. • Ställbar styrkonsoll med ratt & reglage (Nextel grå nyans)
• Gråa Sunbrella textiler i sov kabinerna • Läderklädd ratt med stryrknopp (svart)
STYRHYTTEN • Automatiska trimplan
• 2 sidodörrar med lås för halvöppet läge • Volvo Penta PTA, Power trim assistant
• Stor U-soffa och svängbar passagerarstol. • Volvo Penta kördator kopplad till kartplotter
• Offshore stolar även ställbara i längdriktning • Kartplotter 12" GARMIN 7412xsv + GRID fjärrkontroll + sjökort
• Valnöts bord vid U-soffan, med mugghållare. • Färskvattentank 100 liter
• Stuvutrymme ned i pentryt och under taket • Septitank (80 l) med indicator och elpump för tömning i sjön.
• Stuvutrymme även under stolarna och i U-soffan • Sugtömning av septitank, beslag på däck
• Hatthylla över hela styrhyttens bakvägg för kikare mm. • Bränslefilter med vattenavskiljare
• Panel för instrument under taket i styrhytten • Brandsläckare i motorrum med varningspanel i styrhytten
• Stort öppningsbart bakfönster • Fjärrstyrd strålkastare (svart) monterad på radarbåge
• Pentry med rostfri lavoar och tryckvatten • El bilgepump med automatik 
• 1 lågig fotogen spis (Wallas) • Kartläsarlamppor
• Defroster (10 kw) med utblås vid fram vindrutorna • Båtshake monterad på hyttens bakvägg
• Defrosterutblås även vid durken på bb sida och förcabin • 100l diesel, reservoljor och reparationsfärg
• Utetermometer • Läderklädda räcken inne I båten (Svart)
• Instrumentbox framför ratten med integrerad plotter • Ocean Air veckgardiner i styrhytten 
• Mattor med grå kantning • Svarta brytarpaneler med Explorer logo
• Svarta läder beklädda räcken och ratt inne i styrhytten • Motorinstrument med svart botten och ring
STYRHYTT OCH DÄCK FRAM OCH MITTKABIN

VOLVO PENTA CERTIFICERAD INSTALLATION

SARGO 28 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 vid leveranser från varvet 1.1- 31.12.2019. Fritt Karleby, Finland. Sarins Båtar Oy Ab förbehåller sig rätten att ändra priser och standardutrustning utan att meddela på förhand.



TEKNISK DATA SARGO 31

Längd 9,96 m Septiktank inkl tankmätare 80 l
Bredd 3,30 m Max personantal 12
Vikt 5100 kg Sovplatser 4
Dieseltank (singel motor*/dubbel motor**) 500*/700** l CE kategori B-Offshore
Vattentank 120 l Skrovets V-vinkel i aktern 19,5°

MOTORALTERNATIV Hk Fart

Volvo Penta D6-330 DP 330 30/32
Volvo Penta D6-370 DP 370 33/35
Volvo Penta D6-400 DP 400 35/37

2 x Volvo Penta D4-225 DP 450 36/38
2 x Volvo Penta D4-300 DP 600 40/42

EXTRA UTRUSTNING

DE13-2 6 fendrar+ korgar + 4 förtöjningsl.
BD01 Bottenfärg + Epoxy primer (svart) DE17 Kylbox Waeco 32 L. i bakbänk
BD02 Bottenfärg på drevet (Pris per drev) DE21 Livboj "Lifesaver"                                                  
BD03 Färgat skrov (Antracit grått) Standard DE20 Sittdynor på akterdäcket
BD04 Grå färg på däcksytor Standard DE15 Tak över akterdäck i glasfiber
BD06 D-gummiprofil på skrovsidor DE16 Kapell väggar för bakdäck (+ DE15)
BD07 D-gummiprofil i fören DE24 Vikbar lantärnmast med gasfjäder
BD08 Skumfyllda skrovsidor DE28 Svarta räcken och inne paneler Standard

Teknisk utrustning DE31 Bakdörr & XL pentry
TE37 LED strålkastarramp på taket 31' Komfort
TE04 Däcksbelysning LED 6 st LC01 Värmeelement 230V i framcabinen
TE05 Motorumsbelysning LED LC38 Värmeelement i motorrum,230V/oljef.
TE33 FUSION RA70 radio/bluet. + 4 högtal. LC03 Dieselvärmare 4 kw
TE10 Ankarwinch i aktern med fjärrkontroll LC06 Dusch och draperi i Wc
TE20 Ankarwinch i fören med fjärrkontroll LC07 Dusch på akterdäck
TE17 Manuell ankarwinch i aktern LC11 Mattserie Standard
TE14 Landström med laddare + 3st 230V uttag LC34 Läderklädda inne räcken (svart) Standard
TE11 Landströmsintag även i fören LC23 Styrkonsoll lackad med grå Nextell Standard
TE19 Extra batteri på servicessidan LC27 Skrovfönster alarm (3st)
TE23 Luftkonditionering 12 000 BTU LC28 Sängöverkast + bäddmadrass (2+2)
TE29 Utestyrning på hyttens bakvägg LC30 LED Golvbelysning
TE30 Fjärrkontroll bogpropeller LC37 Mikrovågsugn (Kräver 230V)
TE31 Inverter 1600W + 180Ah service batterier LC22 Glas inlägg i styrhyttens taklucka Standard
TE22 Generator Fischer Panda 3,8 Kw LC35 Gardiner till fram, sid och dörrfönster
TE46 Skiljetransformator mastervolt Mass GI3,5 LC36 Grammer fjädrade stolar 2st

Däcksutrustning & säkerhet Teak/Flexiteek
DE02 Stege i fören (svart) TP02 Teak eller Flexiteek på fram bänk
DE03 Vindrutespolare TP04 Teak eller Flexiteek på badplattform
DE05 Däcksspolning med slang (sjövatten) TP06 Teak eller Flexiteek på däcket
DEO9 Bord på bakdäck  (förvaring i motorlucka) DE29 Yttre std teak ersatt med Flexiteek

Gråa textiler på stolar och U-soffa

GARMIN ELEKTRONIK

7416 Uppgradering till 7416xsv kartplotter VHF 300i Garmin VHF 300i (DSC nödposition)
7412 Extra 7412 plotter (totalt 2st) AUTOP Garmin auto pilot GHP reactor

ECHO5 Fiske ekolod (djup + temp.) AIS3 Garmin AIS mottagare
ECHO6 Ekolod CHIRP + DownVü/SideVü (1 giv.) AIS6 Garmin Ais sändare och mottagare
ECHO7 Ekolod 2xCHIRP + DownVü/SideVü (2 giv.) GMI20 4" skärm i övre panelen (Plotterdata)
Fant18 Radar GARMIN Fantom 18"  (svart) MATE Battery Mate trådlöst styrda elbrytare

Skrov & däck

Giltig vid leveranser från varvet 1.1- 31.12.2019. Fritt Karleby, Finland. Sarins Båtar Oy Ab förbehåller sig rätten att ändra priser och standardutrustning utan att meddela på förhand.



STANDARDUTRUSTNING SARGO 31

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
• 35 mm svartalackerade räcken runt båten • Förvaring under sängen och under däck
• 25 mm svartalack. räcken på hyttens bakkant och fördäck • Öppningsbara skrovfönster (2 st)
• Bred svartlackerad port i akterspegeln • Förvarinsutrymme i tamburen med klädstång
• Kraftiga svartlackerade rostfria pollare (6 st) • Däckslucka (öppningsbar) med myggnät 
• Rostfritt köljärn • 12 V uttag 
• Badplattform med inspektionslucka i teak för drevet TOALETT
• Kraftig fendertlist • Vattentoalett (elektrisk) med stor skål
• Kraftig D-gummiprofil runt badplattform. • Rostfri lavoar med tryckvatten
• Limmade glas med rastrering. Sidoglas tonade • Öppningsbart fönster och ventil
• 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
• Laminat durk + mattor (Alla kabiner) • Signalhorn
• Takskivor i alla kabiner beklädda med grå textil • 12V uttag vid styrplatsen
• Gråa Niroxx  textiler i styrhytten och Sunbrella i cabinerna • 12V uttag i bänken bakom styrhytten

• Elbrytare i styrhytten med bakgrundsbelysning
STYRHYTTEN • Kompass med komponsator
• 2 sidodörrar med lås för halvöppet läge • Hydraulisk styrning med styrservo
• Stor U-soffa och svängbar passagerarstol. • Läderklädd ratt med stryrknopp (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 med automatik 
• Lackad valnöts inredning • 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
• Utetermometer • Svarta motorinstrument och brytarpaneler 
STYRHYTT OCH DÄCK FRAM OCH MITTKABIN

VOLVO PENTA CERTIFICERAD INSTALLATION

SARGO 31 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 vid leveranser från varvet 1.1- 31.12.2019. Fritt Karleby, Finland. Sarins Båtar Oy Ab förbehåller sig rätten att ändra priser och standardutrustning utan att meddela på förhand.



TEKNISK DATA SARGO 33

Längd 10,99 Septiktank inkl tankmätare 100 L
Bredd 3,45 m Max personantal 12
Vikt 6700 - 7200 kg Sovplatser 2+3
Dieseltank 800 L CE kategori B-Offshore
Färskvattentank inkl. VV beredare 260 L Skrovets V-vinkel i aktern 21°

MOTORALTERNATIV Hk Fart

Volvo Penta D6-400 DP 400 28/30

2 x Volvo Penta D4-225 DP 450 29/31
2 x Volvo Penta D4-300 DP 600 35/37
2 x Volvo Penta D6-330 DP 660 36/38
2 x Volvo Penta D6-370 DP 740 39/41
2 x Volvo Penta D6-400 DP 800 41/43

EXTRA UTRUSTNING

DE20 Sittdynor på akterdäcket
BD01 Bottenfärg + Epoxy primer (svart) DE15 Tak över akterdäck i glasfiber
BD02 Bottenfärg på dreven DE16 Kapell väggar för bakdäck (+ DE15)
BD03 Färgat skrov (antracit grått) Standard DE24 Vikbar lantärnmast med gasfjäder
BD04 Grå färg på däcksytor Standard DE28 Svarta räcken och inne paneler Standard
BD06 D-gummiprofil på skrovsidor Komfort
BD07 D-gummiprofil i fören LC01 Värmeelement 230V i framcabinen

Teknisk utrustning LC38 Värmeelement i motorrum,230V/oljef.
TE37 LED strålkastarramp på taket 31' LC03 Dieselvärmare 5 kw
TE04 Däcksbelysning LED 8 st LC07 Dusch på akterdäck
TE33 FUSION RA70 radio/bluet. + 4 högtal. LC25 Toalettrum i mittcabin (WC och lavoar)
TE10 Ankarwinch i aktern med fjärrkontroll LC34 Läderklädda inne räcken (svart) Standard
TE20 Ankarwinch i fören med fjärrkontroll LC23 Styrkonsoll lackad i grå Nextell Standard
TE11 Landströmsintag även i fören LC26 TV 24" LED i övre panelen + antenn
TE19 Extra batteri på servicessidan ( 2st) LC27 Skrovfönster alarm (3st)
TE23 Luftkonditionering 2 x 12 000 BTU LC28 Bäddmadrass (2+3)
TE28 Joystick docking LC42 Sängöverkast och dekorationsdynor
TE30 Fjärrkontroll bogpropeller LC30 LED Golvbelysning
TE31 Inverter 1600W + 180Ah service batterier LC37 Mikrovågsugn (230V) istället för gasugn
TE22 Generator Fischer Panda 3,8Kw LC22 Glas inlägg i styrhyttens taklucka Standard
TE46 Skiljetransformator Mastervolt Mass GI 3,5 LC40 2 st Offshore stolar på bb sida 

Däcksutrustning & säkerhet LC35 Gardiner till fram, sid och dörrfönster
DE22 Port i skrovsidan vid förardörren LC36 Grammer fjädrad förarstol 1st
DE03 Vindrutespolare LC41 Extra barstol vid pentryt
DE05 Däcksspolning med slang (sjövatten) Teak/Flexiteek
DE09 Bord på bakdäck TP02 Teak eller Flexiteek på fram bänk
DE14 Trappsteg på insidan av däcket (2st) TP04 Teak eller Flexiteek på badplattform
DE17 Kylbox i bänken på bakdäck TP06 Teak eller Flexiteek på däcket
DE21 Livboj "Lifesaver"                                                  DE29 Yttre std teak ersatt med Flexiteek

Gråa textiler på stolar och U-soffa

GARMIN ELEKTRONIK

7416 Uppgradering till 7416xsv kartplotter VHF 300i Garmin VHF 300i med DSC nödposition
7412 Extra 7412 plotter (totalt 2st) AUTOP Autopilot Garmin GHP reactor

ECHO5 Fiske ekolod (djup + temp.) AUTOE Autopilot (Ifall joystick styrning)
ECHO6 Ekolod CHIRP + DownVü/SideVü (1 giv.) AIS3 Garmin AIS mottagare
ECHO7 Ekolod 2xCHIRP + DownVü/SideVü (2 giv.) AIS6 Garmin Ais sändare och mottagare

424xHD2 Öppen radar GARMIN 40" xHD2 4kW GMI20 4" skärm i övre panelen (Plotterdata)
Fant24 Radar GARMIN Fantom 24" (svart) WIND Vind mätare (ultraljud)

CAM Garmin GC10 backningskamera MATE Battery Mate trådlöst styrda elbrytare

Skrov & däck

Giltig vid leveranser från varvet 1.1- 31.12.2019. Fritt Karleby, Finland. Sarins Båtar Oy Ab förbehåller sig rätten att ändra priser och standardutrustning utan att meddela på förhand.



STANDARDUTRUSTNING SARGO 33

BÅTENS UPPBYGGNAD FRAMKABIN & TAMBUR
• Båten är uppbyggd av handlaminerad glasfiber • V- bädd  (2st 80x200) och LED läsbelysning.
• Antracit grått skrov och takkant • Utbäddningsskiva och madrass till V-bädden
• 35 mm svartlackerade rostfria räcken runt båten • Förvaring under sängen och under däck
• 25 mm svartl. rostfria räcken på hytt och fördäck • Öppningsbara skrovfönster (2 st)
• Bred svartlackerad rostfri port i akterspegeln • Förvarinsutrymme med klädstång
• Kraftiga svartlackerade rostfria pollare (6 st) • Däckslucka (Öppningsbar) med myggnät/mörkläggningsgardin
• Rostfritt köljärn • 12 V uttag 
• Badplattform med inspektionslucka i teak för drevet TOALETT
• Kraftig fendertlist • Vattentoalett (Elektrisk) med stor skål
• Kraftig D-gummiprofil runt badplattform. • Separat duschrum avskilld med glas duschvägg
• Limmade glas med rastrering, sidoglas tonade • Elektrisk ventilation och öppningsbart fönster med mygg galler
• Stor taklucka 1,2 x 1,4 m MITTKABIN
• Låsbar motorlucka med gaspump för öppet läge • Dubbelbädd (200 x 200) med läsbelysning (LED)
• Däck på en nivå runt hela båten • Stora klädskåp med hyllor
• Bänk bakom hytten med stuvutrymme • Öppningsbart däck och skrov fönster samt ventil
• Teak på bakdäcksbänkar och mellan hajfenor i fören • 12 V uttag 
• Flaggstång med fot. TEKNISK UTRUSTNING
• Förvaring för förtöjningslinor och ankare i fören och bakbänkarna• Fjärrstyrd huvudströmbrytare i övre panelen
• Service vänligt och rymligt motorrum med servicebelysning • AGM underhållsfria batterier (Service batterier 180 Ah)
• Isolerade väggar i styrhytten och kabinerna • Landström med 5st 230V uttag och batteriladdare
• Mattor i alla kabiner • Integrerad bogpropeller (4 hp) med eget batteri
• Takskivor i alla kabiner beklädda med ljus textil • Intervalltorkare med rosttfria dubbelarmar
• Gråa textiler • Signalhorn
• Skumfyllda skrovsidor och bottenbalkar • 12V uttag vid styrplatsen
• 6 st fendrar + fenderskydd + 4 förtöjningslinor • Utetermometer
• Förstege, nedvikbar • Elbrytare i styrhytten med bakgrundsbelysning
STYRHYTTEN • Kompass med kompensator
• 2 sidodörrar med lås för halvöppet läge • Hydraulisk styrning med styrservo
• Dörr i akterväggen och öppningsbart bakfönster • Läderklädd ratt med stryrknopp (svart)
• Stor U-soffa och svängbar passagerar bänk. • Automatiska trimplan
• Offshore kaptens stol med glidskenor • Volvo Penta PTA, Power trim assistant
• Valnöt bord vid U-soffan, nedsänkbart • Volvo Penta kördator kopplad till kartplotter
• Stuvutrymme i skåp under pentryt och under taket • Kartplotter 12" GARMIN 7412xsv + GRID fjärrkontroll + sjökort
• Stuvutrymme även i U-soffan • Vattentank 260 liter inkl varmvattenberedare
• Hatthylla över hela styrhyttens bakvägg för kikare mm. • Septitank (100 l) med indikator och elpump för tömning i sjön.
• Panel för instrument under taket i styrhytten • Sugtömning av septitank, beslag på däck
• Pentry med rostfri lavoar, varm & kallvatten, 80 liter kylskåp • Bränslefilter med vattenavskiljare
• 3 lågig gasspis och gas ugn (inkl elventil + gasvarnare) • 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 med automatisk nivåbrytare (2 st) 
• Lackad valnöts inredning • Kartläsarlamppor, Motorrumsbelysning LED
• Ställbar styrpulpet i anthracite grå nyans • Båtshake monterad på hyttens bakvägg
• Instrumentbox framför ratten med plats för 2 x 12" plotter mm. • 200l diesel, reservoljor och reparationsfärg med vid leverans
• Kvällsbelysning i hyttens babord bakhörn, LED • LED belysning i hela båten
STYRHYTT OCH DÄCK FRAM OCH MITTKABIN

VOLVO PENTA CERTIFICERAD INSTALLATION

Alla SARGO 33 modeller har en certificerad Volvo Penta motorinstallation.

Hela 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 vid leveranser från varvet 1.1- 31.12.2019. Fritt Karleby, Finland. Sarins Båtar Oy Ab förbehåller sig rätten att ändra priser och standardutrustning utan att meddela på förhand.



TEKNISK DATA SARGO 36

Längd 11,80 m Septiktank inkl tankmätare 100 l
Bredd 3,60 m Max personantal 12
Vikt 3,20 m Sovplatser 2+3
Dieseltank 860 l CE kategori B-Offshore
Vattentank 330 l Skrovets V-vinkel i aktern 19°

MOTORALTERNATIV Hk Fart

2 x Volvo Penta D4-260 DP 520 30/32
2 x Volvo Penta D4-300 DP 600 32/34
2 x Volvo Penta D6-330 DP 660 35/37
2 x Volvo Penta D6-370 DP 740 38/40
2 x Volvo Penta D6-400 DP 800 40/42

EXTRA UTRUSTNING

DE08 Bord på bakdäck  (förvaring i bakbänk)
BD01 Bottenfärg + Epoxy primer (svart) DE23 Solmadrass på cabin taket (195x140)
BD02 Bottenfärg på dreven DE15 Tak över akterdäck i glasfiber
BD03 Färgat skrov (Antracit grått) Standard DE22 Port i skrovsidan vid förardörren
BD04 Grå färg på däcksytor Standard DE16 Kapell väggar för bakdäck (+ DE15)
BD06 D-gummiprofil på skrovsidor DE17 Kylbox i bänken på bakdäck
BD07 D-gummiprofil i fören DE18 Utekök akterdäck,Grill/Lavoar/Kylskåp

Teknisk utrustning DE20 Sittdynor på akterdäcket
TE37 LED strålkastarramp på taket 31' DE21 Livboj "Lifesaver"                                                  
TE04 Däcksbelysning LED 8 st DE28 Svarta räcken och inne paneler Standard
TE10 Ankarwinch i aktern med fjärrkontroll DE27 Fiskeräcke till badplattformen
TE20 Ankarwinch i fören med fjärrkontroll (stb) Komfort
TE22 Generator Fischer Panda 3,8 Kw LC01 Värme element 230V för cabiner (1 st)
TE23 Luftkonditionering 2 x 12 000 BTU LC07 Dusch på akterdäck
TE19 Extra batteri på servicesidan LC34 Läderklädda inne räcken (svart) Standard
TE28 Joystick docking styrning LC23 Styrkonsoll lackad i grå Nextell Standard
TE11 Intag för landström även i fören LC25 Toalettrum i mittcabin (WC och lavoar)
TE30 Fjärrkontroll bogpropeller LC26 TV 24" LED i övre panelen + antenn
TE46 Skiljetransformator Mastervolt Mass GI 3,5 LC27 Skrovfönster alarm (3st)

Flybridge LC28 Sängöverkast + bäddmadrass (3 +3)
BD09 Flybridge med vindavisare LC30 LED Golvbelysning
LC32 Kylbox under förarstol (30 L) LC35 Gardiner till fram, sid och dörrfönster

TE28-2 Joystick docking styrning (kräver TE28) LC36 Grammer fjädrade stolar 2st
7416 Garmin 7416 kartplotter (7412 standard) Teak/Flexiteek
TP07 Teak eller Flexiteek på flybridgens durk TP02 Teak eller Flexiteek på fram bänk

Däcksutrustning & säkerhet TP04 Teak eller Flexiteek på badplattform
DE03 Vindrutespolare TP06 Teak eller Flexiteek på däcket
DE05 Däcksspolning med slang (sjövatten) DE29 Yttre std teak ersatt med Flexiteek

Gråa textiler på stolar och U-soffa

GARMIN ELEKTRONIK

7416 Uppgradering till 7416xsv kartplotter VHF 300i Garmin VHF 300i med DSC nödposition
7412 Extra 7412 plotter (totalt 2st) AUTOP Autopilot Garmin GHP reactor

ECHO5 Fiske ekolod (djup + temp.) AUTOE Autopilot (ifall joystick styrning)
ECHO6 Ekolod CHIRP + DownVü/SideVü (1 giv.) AIS3 Garmin AIS mottagare
ECHO7 Ekolod 2xCHIRP + DownVü/SideVü (2 giv.) AIS6 Garmin Ais sändare och mottagare

424xHD2 Öppen radar GARMIN 40" xHD2 4kW GMI20 4" skärm i övre panelen (Plotterdata)
Fant24 Radar GARMIN Fantom 24" (svart) WIND Vind mätare till plotter(ultraljud)

CAM Garmin GC10 backningskamera MATE Battery Mate trådlöst styrda elbrytare

Skrov & däck



STANDARDUTRUSTNING SARGO 36

BÅTENS UPPBYGGNAD • Förvarings lådor (3st) under sängen
• Båten är uppbyggd av handlaminerad glasfiber • Skåp på båda sidorna med hyllor/klädstång
• Antracit grått skrov och takkant. Vit vattenlinje • Däckslucka (Öppningsbar) med myggnät/Mörkläggningsgardin
• 40 mm svartlackerade räcken runt båten • Öppningsbara skrovfönster (2 st)
• 30 mm svartlack. räcken på taket, hytt och fördäck TOALETT / DUSCHRUM
• Kraftiga svartlackerade rostfria pollare (8st) • Vattentoalett (Elektrisk) med stor skål
• Rostfritt köljärn • Separat duschrum avskilld med glas duschvägg
• 6 st fendrar + fenderskydd + 4 förtöjningslinor • Elektrisk ventilation och öppningsbart fönster med mygg galler
• Förstege, nedvikbar (svart brännlackerad) MITTKABIN
• Trappsteg i inredäck vid sidodörrarna • Dubbelbädd (120 x 200) + singelbädd (70 x 200)
• Badplattform med teak inspektionslucka för drevet • Med utbäddningsskiva en stor dubbelsäng  (220 x 200 cm)
• Kraftig fendertlist runt hela båten och badplattformen • Klädskåp utmed hela stb sidan + stor klädskrubb 
• Limmade glas med rastrering. Sidoglas tonade • Öppningsbart däcksfönster och ventil
• Stor taklucka (1,25 x 1,9 m) med 3 fönster  (Ej med flybridge) • Öppningsbart skrovfönster (1 st)
• Elmanövrerad stor motorlucka TEKNISK UTRUSTNING
• Däck på en nivå runt hela båten (Grå nyans) • Fjärrstyrd huvudströmbrytare i styrhyttens bakhörn
• Bänkar (2) med stuvutrymme på bakdäck • AGM underhållsfria batterier (Separat start och service)
• Teak på bakdäcks bänkar och mellan hajfenor i fören • Integrerad bogpropeller (6 hp) med eget AGM batteri
• Förvaring för förtöjningslinor i bakbänkarnas hörn • LED belysning i hela båten
• Förvaring för förtöjningslinor och ankare i fören • Intervall vindrutetorkare med rosttfria dubbelarmar
• Båten uppdelad i 2 sektioner, separata bilgepumpar • FUSION RA70 radio/bluet. + 4 högtalare
• Laminat durk med randig teak mönster + mattor (Alla kabiner) • Landström med 80 Ah laddare + övervakningspanel
• Isolerade väggar i styrhytten och kabinerna • Inverter 1600W  (360 Ah servicebatterier)
• Skumfyllda skrovsidor och bottenbalkar • 230V uttag i båda kabinerna, pentry och Wc (4st)
• Takskivor beklädda med grå Niroxx textil • 12V uttag vid styrplats
• Gråa textil i styrhytten. • Elbrytare i styrhytten med bakgrundsbelysning
• Gråa Sunbrella textiler i sov kabinerna • Ställbar styrkonsoll med ratt & reglage
• Lackad valnöts inredning • Läderklädd ratt med styrknopp (svart)
• 200l diesel, reservoljor och reparationsfärg • Trimplan, automatiska (Mente Marin)
STYRHYTTEN • Volvo Penta PTA, Power trim assistant
• 2 sidodörrar med lås för halvöppet läge • Volvo Penta kördator kopplad till kartplotter
• Dörr i akterväggen och öppningsbart bakfönster • Kartplotter 12" GARMIN 7412xsv + GRID fjärrkontroll + sjökort
• Stor L-soffa och svängbar passagerarstol. • Septitank (100 l) med indicator och elpump för tömning i sjön.
• Offshore stolar även ställbara i längdriktning • Sugtömning av septitank, beslag på däck
• Valnöts bord vid L-soffan, med barskåp i foten • Separata bränsletankar + bränslefilter med vattenavskiljare
• Stuvutrymme vid pentry, under passagerarstol och under taket • Brandsläckare i motorrum med varningspanel i styrhytten
• Hatthylla över hela styrhyttens bakvägg för kikare mm. • Besiktningskompass med kompensator
• Panel för instrument under taket i styrhytten • Fjärrstyrd strålkastare monterad på radarbåge
• Pentry med rostfri lavoar, varm & kallvatten, 80 liter kylskåp • El bilgepump med automatisk nivåbrytare (2 st) 
• Vattentank 300 liter • Kartläsarlamppor (röd) över kartbordet
• Gas dubbel spis + mikrovågsugn/ugn • Motorrumsbelysning LED
• Gasvarnare med fjärstyrd avstängnings ventil från pentry • Båtshake monterad på hyttens bakvägg
• Defroster med utblås vid fram vindrutorna och styrhytten • Matt polerade räcken med läderbeklädnad inne i båten 
• Dieselvärmare (5 kw) med utblås i alla kabiner + wc FLYBRIDGE (Extra)
• Ställbar styrpulpet i anthracite grå nyans • Vindspoiler för lägre vind drag 
• Instrumentbox framför ratten med plats för 2 x 12" plotter mm. • Sittplatser för 5 personer och solbädd / divan + bord
• Ocean Air veckgardiner i styrhytten • Dynor i grå el. beige spradling + förvaringsfack
FRAMKABIN • Motorinstrument, trimplan, bogprop, Garmin 7412 plotter
• Dubbelsäng (140 x 200) med läsbelysning (LED) • Skydds huva för förarstol och instrument

STYRHYTT OCH DÄCK FRAM OCH MITTKABIN

VOLVO PENTA CERTIFICERAD INSTALLATION

Alla SARGO 36 modeller har en certificerad Volvo Penta motorinstallation.

Hela 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
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