
Linjett 35 s/y Amanda (ent. Bumas )  skrov no. 37 
 
vesillelasku:  toukokuu 1992, Rossätra Båtvarv, Roslagen, Sverige 
purjetunnus:  FIN 8626 rek. no. A52523 
rungon väri:  valkoinen raidat:   tumman siniset 
moottori:  Yanmar 3 GM, 3-sylinteriä, 27 hv, ”Sail Drive” 
purjeet:  -     2 kpl isopurjeita, 1 dacron ”Rebell” ja 1 dacron ”Kindberg” 

- 1 kpl dacron-fokka ”WB-Sails” ja 1 kpl dacron-genua II “Kindberg” 
- 1 kpl spinaakkeri, Tri Radial “Kindberg” 

sisustus:  teak sisustus, patjasto sininen. 
 
Varusteet 
 
kansi:  teak-kansi ja istuintilassa turkki- ja istuinpinnat teakia. 
masto:  Selden 7/8 osatakila. ( salongissa, maston alaosa suojattu nahalla ) 
keulapurjeen rullalaite: Selden Furlex ( upotettu kansitason alapuolelle ) 
ruoriohjaus:  Ø 90 cm nahkapinnoitettu ruostumaton teräsruori, edessä Silva kompassi 
vinssit:  2+2 Andersen itsekelaavia vinssejä 
Sprayhood:  1+2 osainen, täysin istuintilan kattava ”sufletti”. 
kattoluukut:  1+1 Lewmar ”Ocean” luukut, joihin kankaiset ”yösuojukset”. 
ikkunat:  messinkitangot ja valkoiset verhot. 
ulkopöytä:  irroitettava, teakpintainen ja kiiltolakattu istuintilan pöytä. 
ankkurit:  -    10 kg ruostumaton peräankkuri telineessä takakaiteessa. 

- 12 kg ”Bruce” ankkuri lukittavassa keulapiikissä. 
- ankkuriköydet, joissa muutaman metrin ruostumattomat kettingit. 

pelastusrengas: varustettu valopoijulla, teline istuintilan kaiteessa. 
jollan moottoriteline: teak levyke istuintilan takakaiteessa. 
mittarikonsoli: Autohelm Sea Talk, salongin kulkuaukon päällä. 

- Autohelm ST 50 Tri Data logi/kaiku 
- Autohelm ST 50 tuuli-instrumentointi, anturi mastossa. 
- Autohelm ST 50 GPS ja monitoiminäyttö (multirepeater). 
- Autohelm ST 6000 autopilotti ja sen elektroninen kompassi. 

mittarit salongissa: -     Autohelm ST 50 GPS ja (multirepeater) 
  -     polttoainemittari - dieselpolttoainesäiliön tilavuus n. 100 l. 
  -     vesimittari - vesisäiliön tilavuus n. 80 l. 
  -     akkujen lataustilamitt. - 1 käynnistysakku 60 Ah ( Varta ). 
    - 4 muuta akkua á 75 Ah, yht 300 Ah (Varta). 
  -     messinkirunkoiset kello ja barometri. 
VHF-puhelin: Shipmate RS 8100 ( lisätty Suomen veneilykanavat L1, L2 ja L3 ). 
TV:  erillisellä digiboksilla varustettu 15” Grundig, lautasantenni mastossa. 
invertteri:  -12V / ~220V televisiolle ja pienlaitteiden akkujen varaamiseen. 
radio:  stereoradio / CD-soitin,  2 kaiutinta salongissa ja 2 ulkona istuintilassa. 
maasähkö:  220 V / 10 A varustettu lämpölaukaisijoin.  3 kpl ”shucko” pistorasioita. 
aurinkopaneeli: automaattinen -1,0 A nimellislatausvirralle, kytkentärima lisäpaneeleille. 
lämmitin:  Eberspräher, 6 puhallussuutinta sisätiloihin ja myös raitisilmatoiminto. 
lämminvesivaraaja: Isotemp 40 l ( lämmitys moottorin käydessä tai maasähköllä ) 
painevesi:  kuuma/kylmä vesihanat salongissa ja toaletissa sekä merivesi salongissa. 
suihkut:  1 kpl toaletissa ja 1 kpl ulkona istuintilassa. 
pilssipumput: toaletissa sähköinen, istuintilassa käsipumppu. 
septitankki:  n. 60 l. varustettu sekä imu-, että mereen tyhjennysmahdollisuudella. 
toaletin istuin: ”PAR” käsipumpulla varustettu ns. isompi malli. 
jääkaappi:  Isotherm, ohjausyksikkö salongin mittaritaulussa. 
nestekaasulaitteet: -      keulapiikissä tila kahdelle 2 kg:n pullolle. (suomal. standardipullot). 

-  pentryssä kaksipaikkainen, kardaaniripustettu kaasuliesi ja hella. 
muuta:  A2 katsastusvarustus. 


