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Peke med rullgenua, (Seldén), ca 49 m2 med UV-skydd (nytvättat och servat 2006).  

Rullmast med North storsegel ca 35m2 (tvättat och servat 2004).  

Mesan med Lindh segel ca 14m2 (nytt 2002).  

Självskotande vinchar.  

Motor: Ford Lehman 135 S, sötvattenkyld ca 2100 tim.  

Dubbla styrplatser.  

Dubbla dieseltankar om totalt ca 960 liter.  

Vattentank om ca 450 liter (ny 2010) i rostfritt med stor manlucka för service och rengöring vid 

behov.  

6 st 75 Ah förbrukningsbatterier (tot 450 amp) nya 2010  

Separat startbatteri 180 amp (nytt 2008)  

Elektrisk ankarvinsch i fören med ca 100m kätting och CQR ankare.  

Manöverpanel vid ankaret och vid styrplatsen på akterdäck.  

I Aktern finns Danforthankare med ca 30m lina.  

Nya flamsäkra gardiner i hela båten (2002).  

Ny generator (140 amp) och Next Step regulator (2002).  

Landström med Victron Phoenix batteriladdare 50 amp med kontrollpanel och 

batteriövervakningsinstrument. (nytt 2006)  

Victron inverter 12V till 220V.  

Raymarine plotter med fästen och kablage även till förarplatsen ute (flytttbar). 

Neco Autopilot.  

Navtex väderfax. (ny 2003)  

Krängningsmätare i mässing. (ny 2003)  

Imfläkt.  

Shipmate RS 8000 VHF (nyrenoverad och ny högtalare 2005).  

Sedvanliga motor- och vindinstrument både i styrhytten och på akterdäck (nytt på akterdäck 2005). 

VDO ekolod med ankarvakt i styrhytten.  

Echopilot framåtseende ekolod.  

Radar Furuno 3kw.  

Kompass i styrhytt och på akterdäck. (ny 2006)  

Bogpropeller 8hkr, Sleipner (ny 2002). Manöverbar i styrhytt och på akterdäck.  

Nytt batteri till bogpropeller 2010.  

Rundstrålande TV antenn med förstärkare och uttag för radio.  

Stävstege som även används på respektive långsida som ev badstege.  

Värmare Eberspächer D5. (Bytt 2010)  

Elektriska element i akterruffen samt salongen (220V) som fungerar vid landström.  

Ny P10 glasfiber gasolflaska med reduceringsventil, läckagevarnare och mängdindikator.  

Livflotte för 8 personer, ompackad och kontrollerad 2007.  

Drivankare, (nytt 2007).  

Båtmansstol, (ny 2007).  

Fendrar och förtöjningslinor.  

Teakdäcket är i gott skick. Efter 1200 timmar (2001) blev alla pluggar utborrade, skruven borttagen, 

Epoxi i hålet därefter ny skruv och plugg. Samtlig gammal nåt är rensad, nåtrännan primad och 

därefter är ny nåtmassa ilagd. (Sikaflex 290DC). Pluggen är sedan skuren och därefter är däcket slipat. 

däcket slipat. Efter denna renovering av däcket är detta behandlat med UV förstärkt Benarolja, därefter 
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flera lager Benar blank. Som avslutning ligger ett lager Benar matt. Underhållet på det här däcket är 

endast en nätt mattning med slipsvamp om våren och sedan dra över ett skikt Benar matt. Du är fri 

från smuts, alger och dyl. Bara att spola av. 

 

Akterdäck  

U-formad soffa i glasfiber och teak med teakbord. Öppningsbar pulpit i aktern ner till badstege med 

teaksteg. Vit canvas runt akterdäck som vindskydd. (nytt 2006) Badstege på akterspegel.  

Akterruff  

Akterruff med dubbelkoj och soffa. Separat inverter för TV för 12 volts drift. Stereo med fjärrkontroll. 

(nytt 2002) Toalett med mosaikgolv och rostfri holdningtank. Separat dusch med mosaikgolv. 

Skylight.  

Salong  

U-formad soffa med teakbord som går att sänka för bäddning till två personer. Bäddbar enkel soffa. 

Toalett med mosaikgolv och rostfri holdingtank. 19” färg TV, Grundig LCD med inbyggd 

digitalmottagare samt 1 st extra digitalbox. Skylight Barometer och klocka  

Pentry  

Rostfri gasolspis med 3 lågor och ugn. Stor frysbox. 30l kylbox. 90l kylskåp med frysfack. Dubbla 

rostfria diskhoar. Gasolvarnare, brandsläckare, brandfilt. Vattenförsörjningen består av ett 

tryckvattensystem, (nya pumpar 2007), varm och kallt färskvatten samt saltvatten i pentry och på 

däck. Varmvattnet försörjs av två varmvattenberedare om ca 70 liter. (en är ny 2000 och en är 

renoverad med ny elpatron 2003) nya slangar 2010 på distributionssidan Röd för vv Blå för kv 

godkända enl WRAS ( Water Regulations Advisory Scheme ) 

 

Styrhytten 

Två äkta engelska chesterfield lädersoffor i grönt. Två specialritade teakbord som går att koppla ihop 

eller använda var för sig, (nytt 2002). 6 kg brandsläckare pulver samt en 6kg brandsläckare kopplad 

till motorrummet. Stereo med fjärrkontroll. Stor skjutbar taklucka med två stora ljusinsläpp. 

Barometer och klocka Elinstallation men ny panel och automatsäkringar, (nytt 2003, avser 230V 

systemet).  

 

Förpik  

Två kojer med iläggsskiva. Stereo utan fjärrkontroll. Skylight 


