X 382, 1998, tre kabiner.
SWE 81, Dasher
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vem som skall förvärva båten oaktat vilka bud som kommer in.
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Motor
o Yanmar 3GM, sötvattenkyld, 29 hk
o S-Drev
o

Trebladig foldingpropeller Flex-o-fold

Segel och rigg
o Storsegel: Lindforss segelmakeri, GPL lite
skin (på båda sidor) kolfiber triradial, ca
36 kvm, ny 2018
o Genua 1: Lindforss segelmakeri, kolfiber
membran, enkel taft, ca 52 kvm (2017)
o Genua 3: Doyle, triradial laminat DCM-M
med solskydd, c:a 34 kvm, mkt fin, 2014.
o Spinnaker: NorthSails, S2 allround, ca
92kvm, ok skick, 2009
o Fler äldre segel finns
o Masthead-rigg, tre spridarpar, svepta ca
7gr
o Rod i stående rigg
o Rodkick
o Profurl R 35 Rullsystem
o Hydraulisk akterstagssträckare Navtec
o Spinnakerutrustning
o
o
o
o
o
o
o
o

Komfort
Starbatteri
Tre st 70Ah AGM förbrukningsbatterier
(2014)
Landström
Batteriladdare, 12V, 2st, varav den ena
CTEK200, 20A (2015)
Varmvattenberedare Isotherm, 16 liter
(2011)
Kylskåp, c:a 125 liter, Isotherm ASU
3701 kylaggregat (nytt 2018)
Tryckvatten (pump bytt 2018)
Gasolspis Techimpex (tre lågor) med ugn

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Eberspächer Airtronic D5 diesel
Septitank med däckstömning.
Toalett med dusch. Dusch även i sittbrunn
Nästan alla glödlampor invändigt bytta till
LED (2015)
Sprayhood
Sitbrunnskapell (tyg mm som nytt, men en
dragkedja bör bytas)
Brandsläckare
I förpik uppgraderat till Cover-Up
resårmadrasser med bäddmadrass (2016)
Instrument
Garmin GPSMAP720 plotter (2013)
Garmin VHF 200i med extra handenhet
(2013)
Raymarine/Autohelm ST50 och ST60+
instrument (WIND, VMG, SPEED,
DEPTH), ny vindgivare (2016)
Raymarine Evo 200 autopilot (ny 2018)
med drivenhet typ 1 på kvadrant
AIS True Heading Graphene+ (2015)
Vindex
Däck och skrov
Teakdäck och teak i sittbrunn, limmat, fint
skick, underhållet med Boracol, dvs inga
medel som påverkar trät
Peke med teleskåpstege (2018); ankarrulle
finns men ej monterad
Sittbrunnsbord i glasfiber
Ratt med älgskinn i ok skick
Ankare (Bruce original), 10 kg
Ankarolina+6m kätting i aktern (2015)
Div förtöjningsgods
Elektrisk länspump (2018); handlänspump
I SB/akter ankarbox

o Botten renskrapad och epoxin bättrad
2016 (VC-tar 3 lager på befintlig/original
epoxi), nu är botten väldigt slät och snabb

Övrigt
o Riktigt fin täckställning med formsytt
kapell
o Sex st stöttor (ev åtta)

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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