
	  

	  

Sid 1) 

Sandvita förbättringslista under 2011  segel 2012 

 

Toaletter 2 st 

Värmeslinga skottet båda toaletterna 

Nya speglar 

Rostfria krokar för handukar och div. 

 

Hytter fören: 

Från 2 hytter till en stor owners cabin 3 kojplatser   

Dubbel koj med avskärmning/krängduk + fäste 

Hyllor och skåp  

Extra komfortbelysning  

 

 

Salong: 

Bokhylla modell större med belysning ( se bild ) 

Durkar slipade och lackade 

Nytt bord i salong  

Skydd över fotoskenlampa i taket, teakplatta med rostfritt stål  

Extra komfort & nattseglings belysning  

Belysning längs soffan 

Navplatssits klädd med skinn 

Omklädda dynor i hela båten i grått tyg  



	  

	  

Ledlampor i trappan 

 

Pentry : 

Nya skåpluckor 

Ny gasolspis 

Ny avlastningsbänk ”cordian”  skiva + kranar 

 Ny slaskhink, ny upphängning 

Krängarm vid pentry 

Stänkskydd 

Belysningslist över pentry 

   

Ny sovmadrass i stora hytten, 2 delad 

Extra bäddmadrasser i hela båten med den nya klädseln  

Watermaker sprecta Wewport 700 

Generator/disel AGT 12 volt 280A ? 

Större generator på motorn samt laddningsreglerare 1st 80A  och                 1 st 
120 A på motor 200A  

Nya batterier service gel tot 1110 A 

Nytt start och bogpropeller batteri 

 

Mastervolt combiladdare /inv. ink shontloch 

Batteriladdarsystem data  Master volt 

Ljudisolerad motor + extra belysning  

Extra värmarereserv, vattenburen värme reserv 5000 w  

El winch storfall 



	  

	  

Ny skaylight för segelstuv 

Förbättrad befintlig autopilot med en reserv ( jack in system ) 

Autopilot extra manöverkontroll   

Sprayhood  som kan  öppnas där framme för luftcirkulation, extra kan förlängas 
för havsgående med extra bågar i rostfritt stål 

Nya fästen ”rostfritt” i skrovet för sittbrunns kapell  

Extra fast fikabord i sittbrunn modell litet + mugg och flaskhållare 

Extra skydd vid reglage sittbrunn 

Ny VHF och extra VHF i sittbrunn / fast,  Raymarine 55E 

Seglarställ extra 12 st  

 

Sid 4) 

Ledbelysning sittbrunn 

Ledbelysning ( däck belysning ) 

Varmtvatten till akterdusch 

Extra länspump 

Ny rostfri stolpe för antenner  

Epir Kannen Marine 

Utombordarfäste /att hissa upp motor 

Rattskinn bytt 

Fallvinsch el för storen och rulle 

Genacker peke  

Förstärkning peke ”nedåt fäste” 

Förstärkt inre förstag 

Längre flaggstång  



	  

	  

Fäste för förstag i intaget läge  

Ny cd med möjlighet för nerladdad musik Pioneer ink styrning ipod/iphone 

Tv och cd spelare    

Förlängning av sittbrunnskapells skydd  

Vattenburen värme i hela båten ink. golvvärme i salongen mikuni disel 5 kw 

Elpatron 3kw  till vattenburen värme 

Defroster 3kw varmluft el och diesel   

 

Segel : 

Storsegel Lunds Sails  3 DL 2010  

Storsegel laminat Lund 2002 

Ny genua 2012 North Sails  Rullgenua Dyneema STX 195  135%  

Ny genacker 2012 North A4 asymmetric superlite / kote sk 90 -75 2012 , extra 
toppfall  för att få större genacker 180 m2 

Ny genacker rulle Bartels gennex Iv alu komplett 2012 

Ny spinnackerbom/gir bom sittande på mast och manövreras där ifrån 

Genacker Lund hårdvind 2002 

Genua 135 % laminat 2007 

Kryssfock Lund inre förstag Dracon 2002 

Stormfock lund inre förstag Dracon 2002 

 Nytt ankarsegel North Sail  

 

 

 

 



	  

	  

Extra utrustnings lista från båten köptes 2002  

Motor Yanmar 4JH3TE  75 HP 

Racing rigg Sparcraft 3 spridare  

Navtec Nitron 50 Rod  

Navtec Hydralic backstay 

Facnor Hedstay furling system 

Teakdäck och sittbrunn 

Electrik Winches  2x Lewmar 54 est + 1 st fallwinch 44 

2st 48 stor segel   

Holding tankar 2  

Mainsails mast track with ballbearings  travellers +“ Singel reef” 

Stackpack  

3 bladig propeller 

Bogpropeller 10 hp 

Vattenburen värme i hela båten ink. golvvärme i salongen mikuni disel 5 kw 

Elpatron 3kw  till vattenburen värme 

Defroster 3kw varmluft el och diesel   

Cd i salong och sittbrunn 

Vhf fast nav plats Simrad 68 DSD 

Radarreflektor 

Satelittelefon 

Elektronisk central för instrument kopplat till 6 -7 st display i  sittbrunn 

Sittbrunnskapell  

75 meter ankarkätting 10 mm  



	  

	  

Akter ankare el bly lina 50 meter  

1st kyl front   

 1st frys toppmatad, kan också slås om till kyl 

Navplats stativ sittbrunn 

Säkerhetsfäste för säkerhetslinor i sittbrunn 6 st  

Däckbelysning 

Extra lanterna i toppen 3 färg   

5 st brandsläckare  

Säkerhetslinor  

Man överbordlinor och ljus + knapp att låsa position  

Inbrottslarm ljusblink och siren samt position 

Sjökojer 4 st med fällbara krängväggar 

Vinterförvaring inomhus i värme i alla år  

 

 

   

  

    

 

        

  

 

 

 



	  

	  

 

 

 

  

 

  

 

 

 


