
Linjett 35 s/y Amanda (tidigare Bumas )  skrov nr. 37 
 
sjösatt:  maj 1992, Rossätra Båtvarv, Roslagen, Sverige 
segelnummer: FIN 8626 reg. nr. A52523 
skrovfärg:  vit ränder:   mörkblått 
motor:  Yanmar 3 GM, 3-cyl, 27 hk, ”Sail Drive” 
segel:  -     2 st storsegel, 1 dacron ”Rebell” och 1 dacron ”Kindberg” 

- 1 st dacron-fock ”WB-Sails” och 1 st dacron-genua II “Kindberg” 
- 1 st spinnaker, Tri Radial “Kindberg” 

inredning:  teak, madrasser blå. 
 
Utrustning 
däck:  teak-däck samt i sittbrunn durk och bänklock i teak. 
mast:  Selden 7/8 partialrigg. (mast i salong läderbeklätt ) 
rulle för försegel: Selden Furlex ( rulle nedsänkt under däck ) 
roder:  Ø 90 cm skinnbeklädd rostfri ratt, Silva kompass 
vinch:  2+2 Andersen självskotande 
Sprayhood:  1+2 delad, sittbrunnstält 
takluckor:  1+1 Lewmar ”Ocean” luckor, draperier ”nattgardiner”. 
fönster:  gardinstänger i mässing och vita gardiner 
sittbrunnsbord: löstagbart, blanklackad teak 
ankare:  -    10 kg rostfritt ankare på skydd akterpushpit 

- 12 kg ”Bruce” ankure i låsbar ankarbox i fören 
- ankarlinor med några meter kätting 

räddningsboj: försedd med ljusboj, i ställning på pushpit 
utombordarställning: teak på pushpit 
mätarkonsol : Autohelm Sea Talk, ovan nedgång till ruff. 

- Autohelm ST 50 Tri Data logg/ekolod 
- Autohelm ST 50 vindinstrument 
- Autohelm ST 50 GPS och multirepeater. 
- Autohelm ST 6000 autopilot med elkompass. 

mätare vid kartbord: -     Autohelm ST 50 GPS och multirepeater 
  -     bränslemätare - dieseltank ca. 100 l. 
  -     vattenmätare - vattentank ca. 80 l. 
  -     batteriens laddningstillstånd - 1 startbatteri 60 Ah ( Varta ). 
   - 4 bruksbatterier á 75 Ah, tot 300 Ah (Varta). 
  -     klocka och barometer i mässing. 
VHF : Shipmate RS 8100  
TV:  med digibox 15” Grundig, talriksantenn i masten. 
inverter:  -12V / ~220V för TV och laddning av apparater. 
radio:  stereo / CD-spelare,  2 högtalare i salongen samt 2 i sittbrunn. 
landström:  220 V / 10 A med felströmsbrytare.  3 st ”shucko” strömuttag. 
solpanel:  automatisk -1,0 nominell laddningsström, kopplingspanel för 

tilläggsladdare. 
värmare:  Eberspräher, 6 utblåsningsmunstycken, även friskluftsventilation . 
varmvattenberedare: Isotemp 40 l ( värms av motor eller landström ) 
tryckvatten:  v/k vatten i pentry och toa, samt sjövatten i pentry. 
dusch:  1 st i toa och 1 st i sittbrunn. 
pilspump:  el i toalett, handlänspump i sittbrunn 
septitank:  ca. 60 l. med däckssug 
toalett:  ”PAR” större modell med handpump. 
kyl:  Isother 
gasol:  -      i ankarbox i fören plats för  2 kg:n flaskor.  

-  i pentry tv två lågor, kardanupphängd gasspis med ugn 
övrigt:  finsk A2 besiktningsutrustning 


