
 

Utrustning Malö 39 Classic. Årsmodell: 2000. 
 

 
Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall 

förvärva båten oaktat vilka bud som kommer in.  

 

Säljes genom Båtagent Sverige www.batagent.se  

Niklas Forsén, Mejl: niklas@batagent.se +46-70-592 60 76. 
 
UTRUSTNING 
3-cabiners lay-out med ombyggnad 

2 stolar på styrbord sida samt salong barskåp i mitten 

El-winchar Andersen 52 STE 2-växlade 

2 st genua winchar 

Rullmast Seldèn Furlin med sittbrunns betjäning 

Kutterstag, löstagbart med sträckare, fall, skot 

Rullfockskapell 

Rostfri förlängd stävskena 

Flytande skotpunkter, draget till sittbrunn 

Stävstege 

Raytheon ST 60 logg, ekolod, vindinstrument och mulitdisplay 

Raytheon ST 6000+ autopilot. Display i bb sarglåda 

Raytheon Pathfinder/Raychart radar/plotter RL72RC inkl D-GPS 

2 kw radomantenn på stång akter display i navigation 

VHF radio Shipmate RS 8300-SOS inkl. masttoppsantenn 

Kombi antenn RR Panama för, VHT, GSM, TV, FM 

Blaupunkt radio/cd med 2 högtalare i salong 

Extra högtalare i sittbrunn sea & symphony rostfria 

220 volt landanslutning med jordfelsbrytare 3 uttag 

Skiljetransformator för 220v/3000w 

Kombi inverter/ batteri laddare modifierad sinus 

Extra batteri 140 Ah 

Värmare Eberspächer D5L-C med 4 utblås isolerade slangar 

Dusch i sittbrunn varm o kallt på akterspegel 

Elektrisk länspump manuellt av o på 

Elektriskt ankarspel 1000w monterat under däck med handkontroll 

Bogpropeller Duoprop 5,25 kw/ 7hp 

3-färgslanterna med ankarljus i masttopp 

Öppningsbara portar i mantåg sb + bb 

Fällbara sitsar i teak för förlängning av sittbrunns bänkar sb + bb 

Gasolbox för 2 st gasolflaskor 

Corian skiva i pentry 

Extra bokhylla mot huvudskott med glasdörrar 

Resårmadrasser + bäddmadrass / per cabin 

Rullgardin i däckslucka 2 

GPS repeter på instrument panel 



Fast bord med bar typ  
Fjärrmanövrering av ankarspel i sittbrunn 
Saltvattenspolning i kättingbox med gardena koppling 

Rostfri skyddsbåge över Doradoventil 

Främre winschar i sittbrunn föröver ( ca 5-6 cm ) för att få 

plats att sitta mellan winscharna 

Ryggstöd i akterkant sittbrunn 

Radio med 2 högtalare monterad i förpik 

Dubbelekrad ratt 

Solcellpanel på luckgarage 

Tavelbelysning mitt emellan lampor på huvudskott 

Microugn akter i pentry 

Låda på rostfria gejdrar under koj i sb akterkoj, måttbeställd för en ölback. 

Spinnfall till sittbrunn sb sida inkl. Harken brytblock i mastfot 

Monterat 1 x 4 brytblock och 1 x 4 avlastare sd sida 

Badplattform med båtsystems stege under och steg på a-spegel 

Harken kutterstagsrulle 
Fjärrkontroll Raytheon R600 med kontakt vid vindrutekonsoll + ett uttag vid navbord 
Överskåpet i pentry med början från bb sarg 

Rostfri fällbar radarmast 

Ombyggt överskåp i förpik enlig överensk. 

220 v uttag 1 x toa, 1 x pentry, 1 x nav 

Tv-hylla i sb bokhylla 
Rostfri kant ca 200 mm hög vid sidan om spisen 
Flaskställ för salongsbord och bar 

Fällskiva till höger om pentry 

Skinn i u-soffa 

Litet steg i förpik  
Elmosoft V04151 beige 
Special tyg i fotöljer 

Handtag vid nav bord 

Lucka i u-soffa 

Multi på piedistal 

220 v och 12 v vid tv 

Mont. Av lampa i överskåp 

12v uttag i sittbrunn 

Gennaker peke 

Al. List på fotlist 

Spegel i toalettdörr förpik 

Skott på varje sida om logg och lodgivare 

Gångjärn på kojbottnar förpik 

Sittbrunnsbords förlängning 

Fax 

Väderinformatör 

 

 

 



Träluckor till alla ventiler 

Bomhållare 

Bräda på akterpulpit för jollemotor 

Fendrar och förtöjningstamp 

 
SEGEL 
Storsegel (rulle) 
Genua (rulle) 
Gennaker med strumpa 

Spinnaker med strumpa 
Kutterstagsfock 
Segelmakare: Hood-segel 

 
  


