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Skrov 

o Botten färgen upphöjd ca 5 cm och detsamma 

vattenlinjen med bredare mellanrum än std ger 

en snyggare båt. 

o Botten grundad med VC tar och målad med 2 

lager vc 17  

o Inga grundstötningar är noterade från tidigare 

ägare och inge som helst tecken på detta 

o Styvt och fint roder utan tendens till glapp 

o Specialdesignad peke 2017 för codezero, 

genaker och bruceankare. förenklar på och av 

stigning snygg och stark tillskillnad mot 

universala pekar  

o Utanpåliggande badbrygga med kasettstege 

med blanklackade massiva teakbrädor elegant 

utfört 

 

Däck 

o Blankt och välpolerat utan repor 

o Nya kraftigare grabbräcken i lackad massiv 

teak 2017 

o Ny nåtad massiv teak på luckgarage och runt 

mastfot 2017 

o 2 exklusiva rostfria doradoventiler på 

luckgarage utbyta mot std samt en rostfri 

ventil på massiv blanklackad teaklåda  (typ 

Najad) för toa 2017 

o 2 nya däcksluckor Lewmar lågprofil med 

invändig rullgardin i förpik och salong  2017 

o Livflotte på luckgarage ( obs utg datum på 

service) 

o Nytt hölje på alla måntågslinor 

o Brusankare för över manuellt med ca 50 m 

lina och 5 m kätting sittande i peke, 

Brucankare rostfritt akter med ankarolina 56 m 

och ca 5 m kätting i plåthink. Ankare 

utvändigt i noa fäste 

o Sprayhood och sittbrunnskapell i mörk blått i 

bra skick 

o Nåtad teak på vinchplan , bänkar och durk 

uppdaterat 2017 i bra skick 

o Ny rufflucka i massiv blanklackad teak  med  

galler och ljusinsläpp  2018  Förvaringsfack 

innanför ruffnedgång stb  (special)2018 

o Nytt blanklackat fällbart sittbrunnsbord med 

mugghållare  (typ Najad) 2017 

o Kompass i peidestal, log,lod,vind Silva, 

Autopilot raymarin på ratt  

o Garmin 720 plotter med xl kort    2017 

o 2 nya Andersen fallvinchar ST 2017, totalt 10 

spinnlock avlastare varav 6 nya 2017 

o 2 Andersen skotvinchar ST46 

o Dusch finns i sittbrunn 

 

Rigg och segel 

o 2 storfall varav 1 nytt i dynema2018, nytt 

spinnakerfall 2018, allt nerdragit till sittbrunn  

o Mast topp RR antenn antigua med VHF och 

TV antenn, en extra VHF antenn till system 2 

o Vindex och vindgivare 

o Block vid mastfot varav några nya och övriga i 

bra skick 

o Självslående fockskena på rufftak med skot till 

skotvinch gör att du seglar lätt själv 

o Furlex rullsystem mk2 

o Storsegel md 2 rev laminat Gran, Självslående 

fock laminat Boding  genomgångna  hos 

segelmakare 

o Stormfock oanvänd, och Genua 1 i dacron 

o Stackpack UK/Syversen 2017 mörkblått som 

sparayhood 
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Motor 

o Motor Volvo Penta 2003 28 hk med s drev och 

3 bladig foulding propeller 

o Ny bränslepump 2018 servad på auktoriserad 

VP service 

 

Interiör 

o Fin mahognyinredning med nya dynor (grå) 

och mattor (blå) 2017 bäddmadrass i 

akterkabin 2017 

o Älgskinn på mast och röstjärn 

o Comfort med värme, kyl och varmvatten, spis 

med 6 kg gasolbehållare, ny toa pump jabsco 

2018 

o I akterkabin separat stereo/Cd med 2 högtalare 

samt separat vhf med högtalare till sittbrunn 

o 4 nya batteri varav 1 till motor 2017, batteri 

laddare 220 v samt solcell på stativ monterat 

på akterpulpit 

o Dusch med pump på toalett, tryckvatten i 

pentry med varmt och kallt vatten 

o Ny stereo med 2 högtalare i salong 2017, ny 

vhf raymarine 2017, ny 24 tums tv 2017 

o Div övrig utrustning tampar, fendrar, båtshake, 

svabb 

o Semesterklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


