Eloge 38 Nr.3 Byggår 1986 Privat
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
Niklas Forsén, Mejl: niklas@batagent.se, +46-70-592 60 76.
Övrig utrustning:
-Seldénmast med dubbla spridare, höjd från vattenlinjen 17,2 m.
- Pulpits i för- och akter 28 mm rostfritt rör, Badstege.
- 7/8-dels rigg med dubbla backstag.
- Rostfria Andersenwinchar: 2st. self tailing two speed 46ST, 2st. standard two speed 28ST, 4st. 16. 1st.10 på masten
- Winchavlastare, 2 x 3st. Spinnlock Express och 4 x 2st. Spinnlock Automat. All manövrering sker från sittbrunnen.
-Teak i sittbrunnen på bänkarna.
- Ankarbox i för och akter.
- 2st. Moonlight skylights.
- Storskotsystem med trimblock. Storskot med 6ggr. utväxling.
- 2st. backstagsblock 4ggr. utväxling.
- Seldén Rodkick.
- Seldén rullfocksystem.
- Storsegel 2st. standard, 1st. mylar/kevlar, 1st. Rullgenua, 1st. Fock standard, 1st Fock mylar/kevlar,
1st Spinnaker, 1st kapell till Rullgenuan.
- 1st. Spinnakerbom.
- Läderklädd ratt diam. 900mm.
- Storsegelkapell.
- Vindskydd i blå kapellväv för sittbrunnen.
- Utrustning i masttopp: Ankringslanterna, VHF-antenn, Vindgivare Silva, Windex.
- Fendrar.
- Förtöjningstampar.
- Ankare typ Bris med hållare på akterpulpit.
- Ankarolina 50 m.
- Inredning i Mahogny med mycket skåp och garderober.
- Dynor i salong, förpik och akterkoj i blå plysch. Nya 2005
- Gardiner för alla fönster (blå) 8st.
- Klaffbord i salong med plats för flaskor i mittdel.
- Sittbrunnsbord, Lagun.
- Vattentoalett manuell, ny 2009.
- Septiktank, 70 liter.
- Tvättställ med sötvattendusch.
- Isotherm kyl/frys, ca 60 lit.
- Gasolspis Optimus med ugn, balansupphängd.
- Rostfri diskbänk 500 x 950 (Sverigebänken) med blandare för varmt och kallt vatten, inbyggd
handdusch för sjövatten, diskmedelsautomat, urtagbar rensho, diskställ och täcklock i teak.
- Eberspächer luftvärmare D3L-C, kanal till akterkabin, salong, förpik och toalett.
- 2st. batterier.
- Batteriladdare.
- 4st. urtag för 230V i salong och landströmsanslutning.
- Pedistalkompass, Silva 105.
- Instrumentramp över ruffnedgång, Silva: vinddata, logg, ekolod.
- Instrument vid kartbordet, volt- och amperemeter, bränslemätare, vattenmätare, VHF-radio mm.
- Länspump manuell.
- Sjövattenpump och sötvattenpump med trycksystem, fabr. Johnson. Sjövattenpumpen kopplad till septiktanken för
genomspolning
- Motorinstrument i sittbrunnen, Varvräknare, kylvattentemp. varningssummer för lågt oljetryck och hög vattentemp.
- Båtvagn
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