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Utrustningslista Maxi 35 –90 Nr 213 

 
Komfort: 

Ebersprächer 

Kyl Isotherm ASU  

Sittbrunnstält 

Sprayhood ny -11 

Rullgenua (Furlex) Ny -09 

Septictank 

Spis med ugn 

Sittbrunnsbord, Lagun ny  bordsskiva, fällbar 

Flaskhållare i sittbrunn  

Rullgardin för skylight i förpiken  

Sittplatser i teak på pushpit  

Nedgångsluckor i teak  

Ny tryckvattenanläggning  

Nya batterier –10) 

Badrumsskåp + div andra teaktillbehör på toan  

CETEK batteriladdare 2010 

Jordfelsbrytare 

Landströmskabel 10A, 35 m  

Diverse kabelskarvar för att passa i alla urtag  

 

Kommunikation: 

VHF Shipmate 8200 RS 

VHFantenn & -kabel  

Stereo med CD-spelare, förberedd för CD-växlare (VDO:s toppmodell!)  

4 st högtalare i salong 

Crown masttoppsbeslag 

 

Säkerhet: 

 Hästskoboj med pushpitfäste (rostfritt)  

 Hansalina med pushpitfäste (rostfritt)  

 Nödbloss 

 Åskledare 

 Gasollarm 

 Gasolanslutning/reducerventil  

  

 

Landförläggning: 

 Tyresövagga 

 Däckställning i aluminium (Press & Son) 

 Presenning  

 

Förtöjning: 

Nya fasta förförtöjningar med dämpare –10. 

Förtöjningslinor  

6 st fendrar –11 

Avfendringsplanka i massiv teak 
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Stävstege i rostfritt 

Ankarolina 54 m 

Seagripankare 

Ankarolina 35 m 

Bruceankare (7,5 kg) med pushpitfäste 

Båtshake (c:a 2m) 

Båtshake teleskopisk (4,2m) 

 

Segling: 

Akterstagsstäckare (hanfot)  

Spirbom 

Spirbomsfäste på mantåg  

Lazyjacks med fast bomkapell  

Spectrafall  

Rodkick med gasfjäder  

Ny stor & genua, Gransegel HPC -07 

Ny Furlex & Genua -09 

Segel genomgånga och tvättade –11 

2 st Vinchhandtag låsbara, flytande  

+ några ”vanliga” vinchhandtag 

Vindex  

 

Navigation: 

 Kompass 

 

 Silva NEXUS navigationssustem: 

  Givare: 

   Logg  

   Ekolod  

   Kompass  

   Vind  

   GPS  

   Roderläge  

  Instrument: 

   Logg  

   Ekolod  

   GPS 2st (Navbord (master) & Cockpit (slave))  

   Vindvinkel  

   Roderläge  

   Multirepeater 3st  

  System: 

Fjärrkontroll  

Server  

Instrumentkonsol i aluminium/rfr på pidestal  

. 

 

Autopilot:  

Silva (driver direkt på kvadrant)  
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NEXUS systemet bildar ett nätverk. Waypoints, rutter etc kan läggas in/ändras både vid 

navbord såväl som vid ratten och om man så vill tar man fjärrkontrollen med till fördäck och 

gör det där (8m kabel). Hela systemet är integrerat med autopiloten. De tre 

Multirepeaterintrumenten kan man ställa in att visa de data man vill. De två av repeatrarna 

är monterade på var sin sida nedgångsluckorna så att man kan ha lite koll även om man inte 

står till rors. Systemet är integrerat med Autopiloten som kan styras av Magnetisk 

kompasskurs, GPS-kurs, Vindvinkel eller med Rodervinkel.  

    


