Utrustningslista
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
Björn Hägerman, Mejl: bjorn@batagent.se +46-72 322 23 10
MAST, RIGG OCH SEGEL
Mast med North Sails Strong Tack, däcksbelysning och trefärgad gånglanterna i masttopp
Rodkick
Rullfock, självslående
Mastfotsblock från Harken, 2016
North Sails Stor, original
North Sails Fock, original
North Sails Fock extra stor i spectra med stående lattor, 2011
North Sails Genua i mylardlaminat, 2007.
Harkens bästa "flytande" skotblock, 2016
North Sails Stormfock, 2007
Hamels Gennaker med strumpa, 2007
Spristång till fock/genua
Dynemafall till stor, fock och gennaker, 2016
Extra utväxling på storskot med stora Harkenblock, 2016
Sailpack med lazyjacks
Rullfockskapell

SKROV OCH DÄCK
Epoxiskrov, starkare, styvare, stummare och lättare, med blyköl
Teak på däck och i sittbrunn
Midskeppsknapar för spring
Mantågsgrindar om SB och BB
Elankarspel i för med galvat Deltaankare, 30 m galvad kedja och 30 m lina (Lewmar)
Elankarspel i akter med rostfritt Bruceankare, 50 m anchorlina, fjärrstyrt (Winschmatic)
Skotskenor med flytande genuablock som justeras från sittbrunnen, (Harken) 2016
Vinschar Harken, 2x46 (2016), 4x40 varav en elektrisk vinsch
Solceller, 2st med regulator
Ratt med älgskinn
Nyckelfri instrumentpanel för motor, 2015
Sprayhood med grabbräcke
Akterdusch med varmt och kallt vatten
Landgångsstege i fören, specialtillverkad för Deltaankaret
Förvaring i två sittbrunnsskåp av två gasolflaskor med monterad gasdetektor
Högtalare, 2 st, i sittbrunnen
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MOTOR
Yanmar 40 hk trecylindrig, sötvattenkyld (stora motorn) med segeldrev
Trebladig foldingpropeller Flex-O-Fold
Motortimmar ca 350
INREDNING
Mahognyinredning
Två dubbelkabiner, en i förpiken och en om BB akter, totalt 6 kojplatser
Stort pentry och stort stuvutrymme om SB
Stor kyl med fryslåda
Tvålågig gasolspis med ugn och microugn
Vita läderklädda soffor och fåtöljer i salong
Höj- och sänkbart salongsbord för dubbelkoj i salongen
Specialsydda bäddmadrasser i förpik
Ocean gardiner för samtliga fönster
Stor toalett med tvättställ och stort separat duschutrymme
EL
Batteriladdare för landström
Extra 220V uttag
Webasto 5000 värmare med fem utblås
Varmvattenberedare, rostfri, 2014
TV, DVD och Bose stereoanläggning med förstärkare (50W) och passiv bas under fåtölj
Larm BoatGard kopplat till mobil
Vitron inverter 1500W ger AC 220V med mycket jämn sinuskurva
Batterier AGM 5x105 Ah (1 vinsch, 1 ankare, 3 förbrukning), AGM 1x85 Ah (start) 2015
Skärmlampor 7 st, infällda takspottar 10 st
INSTRUMENT
Raymarine:
- Plotter E80 2 st, sittbrunn och salong
- Autopilot ST6000
- Radarantenn/GPS-antenner/VHF/FM-antenn
- AIS med splitter (True Heading)
- Vind-, djup- och loggivare
- VHF DSC, 2 st lurar med högtalare, sittbrunn och salong
Displayer:
- Plotter, 2 st
- Autopilot,
- Tridata ST60, 3 st
- Vind ST60, 4 st
- Graphic ST60,
- Fjärrkontroll,
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- Batterimonitor
ÖVRIGT
Rattpiedestal med plotter i rostfri plotterlåda och sex displayer
Salongsskåp med plotter, vind, tridata, batterimonitor och säkringspanel mm.
Gasolflaskor, 2 st
Fendrar, 8 st
Diverse tampar
Dammsugare
SERVICE OCH UNDERHÅLL
Motorn har servats årligen enligt föreskrifter från tillverkaren. De första fyra åren servades
motor och drivlina av Brohälls Marin på Bullandö.
Elektroniken servades och korrigerades 2016 av ursprungsinstallatören, Tymar, Bullandö
Samtliga kapell har tvättats en gång. Senast 2018 (bomkapellet).
Byte av samtliga fall till Dynema skedde 2016.
Rigg har noggrant kollats av Jesper Holt (?) 2010 och vid avmastning 2013.
Motorpanel utbytt 2015 pga ej funktionerande varv- och distansmätare.
Teakdäcket behandlas med Boracol varje vår. Såptvätt sker frekvent under sommaren.

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.
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