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Motor
o Yanmar 75 hk
o Gori 3-bladig feathering-propeller i fast
drev
Segel och rigg
o North Sails Storsegel, 54 m2 från 2016,
med lazyjacks och bomkapell
(performance tillåter inte rullmast)
o North Sails Yankee genua från 2016, 57
m2, på Furlex med strumpa
o North Sails Laminatsegel i 295TX
Dynema från 2016
o North Sails Code 0 från 2016, 101 m2,
semipermanent montering på Furlex med
evighetslina, låses automatiskt med
kardborreband vid inrullning, tillverkad i
GZ70 Aramid
o Gennaker 164 m2 med inrullning på
spännkabel från Lindsegel 2012
o Spinnakerbom
o Belysning Windex
o Skotpåsar

System och utrustning
o Bogankare Bruce 20 kg med ca 55 m
färguppstucken kätting, avlastare och
säkerhetslina
o Sjövattenpump med 15 m slang med
sprutmunstycke på rulle i kättingboxen
o Generator, extra batteri
o Akterankare Bruce 20 kg med ca 50 m
blyad lina
o Bogpropeller
o Generator

o Värmare 2 st. Webasto med
friskluftsfunktion
o Livflotte för 6 personer. Inspekterad 2017
o Upplåsbar jolle för 2 personer med
elektrisk utombordsmotor
o Monterbar landgång över akterspegel
o Tre kulfendertar
o 7 fendertar i strumpa
o 4 brandvarnare och brandsläckare i
vardera 4 utrymmen ombord
o Brandfilt monterad på skott
o Flyttbar dränkbar elektrisk länspump Rule
800 med hög kapacitet (100 l/min)
o Handburen länspump
o Fast VHF
o Handburen VHF
o MF/HF sändtagare
o Navtex
o AIS
o Monterade graverade plån för alla former
av nödmeddelanden vid radion
o Antenn och kabel för satellittelefon,
enheten dock demonterad
o AM/FM-radio
o Högtalare i sittbrunnen
o Radar Raymarine
o Autopilot Raymarine
o EPIRB (inspekterad 2017) och SART
o GPS med 2 Raytheon plottrar i
sittbrunnen resp navplatsen
o Garderob för sjökläder bakom dörr i
förpiken
o Unik inredning för förvaring i salongen
under soffa resp durkar
o Extra fotsteg i lejden upp till sittbrunnen

o Nya soffplymåer (2016) med fördjupat
stöd i hörnen
o Extra dynor mot sittbrunnssargen
o Bimini över sittbrunnen
o Sittbrunnstält
o Kapell för rattar och sittbrunnsbord
o Förberett spel för ombordtagning av
överbordgången på bomnocken

o Förlängd landströmssladd ca 25 m samt
extra sladd på vinda ca 25 m
o Slingerskott i segelduk mellan
madrasserna i gästkabinerna
o Förtöjningslinor, kilar, båtshakar,
frälsarkransar, stormflagga, flaggor
o Extra gasolflaskor (summa 4) för långa
perioder utan möjlighet till byte

Uppgifterna på utrustningslistan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft
möjlighet att gå igenom utrustningen detalj för detalj, uppgifterna förväntas vara korrekta
men kan inte garanteras av Båtagent.

