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Motor 

 

o Motor Yanmar 38 hk (1166h) 

o Variprop (3-bladig flöjlande) 

 

 

Sege loch Rigg. 

o Storsegel, North Sails Penlam  

o Storsegel, Gransegel GPL kolfiber (2011) 

o Fock 110%, Gransegel GPL kolfiber (2011) 

o Genua 2 North Sails Penlam  

o Genua 1 Lättvind Quantum Aramid (2004) 

o Genua 1 Gransegel CLP Membran kolfiber 

LiteSkin (2018) 

o Hårdvindsfock i dacron 

o Spinnaker Gransegel S1,5 0,9 RPN röd (2014) 

o Spinnaker Gransegel S1 contender SK75 röd 

(2019) 

o Rodrig, häckstag dynema Antal block och Navtec 

hydralik 

o Harken Mk2 rullsystem 

o Storskot Antal (2017) 

o Genaufall Gottifredi Maffioli (2016) 

o Storfall Admiral 10000 (2018) 

o Dehler Maindrop storsegelkapell (2016) 

o Fockkapell (2018) 

o Elektriska vinschar genua och storfall 

 

 

 

       Komfort 

o Eberspächer D5 Airtronic (2009) nyservad 

o Septitank med däckstömning 

o Kylbox med kompressor  

o Sprayhood (2009) 

o Sittbrunnskapell (2009) 

o Hamnkapell sittbrunn (2016) 

o Laguna sittbrunnsbord teak  

o Sittbrunnsdynor formsydda 

o Resårmadrass i akterkabinen (Dehler Bulltex 

original i nyskick ingår också) 

 

Instrument och el 

o Suunto kompass (2012) 

o Raymarine ST 60 (log, lod, vind) 

o Raymarine plotter C90W (2011) 

o Raymarine plotter C90W (2011) 

o Raymarine Autopilot EV-200 Linjärdrivenhet 

(2019) drivenheten är från 2000 

o Madmam Ma.rine fjärr till autopilot (2016) 

o Solara solcell 75W, NAPS regulator (2014) 

o VHF ICOM IC-M400BB inkl högtalare i 

sittbrunnen (2016) 

o AIS True Heading AIS CTRX Graphene (2016) 

o Kombinerad AIS/VHF antenn i masttoppen 

o Landström/laddning Victron Energy 30A 

Bluetooth (2019) 

o Förbrukningsbatteri 2x200A Gel (2010) 

o Startbatteri Optima AGM (2017) 

o Lanternor LED 

o  

 

Däck och skrov 

o Länspump el kölsvin man ute 

o Racingfinish skrov, roder och köl 

o Stävstege, 

o Badstege 

o knapar midskepps 

o Flytande skotpunkter 

o ankare i stäv och akter 

o förtöjningsgods, fendrar 
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Uppgifterna på utrustningslistan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft 
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