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UTRUSTNING
Motor: Ford NG80 80 hk ca 4700 timmar, förbrukn ca 3 l/tim
Längd ö.a. ca 12 m, Bredd 3,25 m, djupgående 1,25 m
Styrplats inne och ute på akterdäck, hydraulstyrning
Taklucka
Sex kojplatser i tre olika avdelningar, ytterligare sovplats i styrhytten
Nya dynor i hela båten (2007 och 2012)
Ny matta i dinette, pentry och förpik (2014)
Lackad trädurk i styrhytt
Matplats både i styrhytt och i dinette
Elektrisk toalett med rostfri septitank (ca 2007), för tömning till tömningsstation eller i hav
Dusch med varmvatten
Varmvattenberedare 30 liter gångvärme eller landström (2012)
Pentry med arbetsbänk i Corian (2012)
Tryckpump för varmt och kallt färskvatten (2013)
Tryckpump för sjövatten (2012)
Dubbla diskhoar med blandare och sjövattenkran (2012)
Gasolspis med ugn (2012)
Spisfläkt med belysning
Kylskåp
Kaffebryggare
Landström m automatsäkringar (2012)

Automatisk batteriladdare med datalink (ca 2007)
4 batterier á 80 Ah, 2 st nya juni -14
Solcellspaneler (ca 2008)
Webasto dieselvärmare 5KW (ca 2008)
Modern huvudströmbrytare (2012)
Elektriska radiatorer för landström
220V konverter 1700W (2012)
Uppdaterat elsystem (2012)
Dubbla automatiska länspumpar (en 2012)
Lowrance bredbandsradar med 10-tum skärm och GPS (2008/2012)
Garmin 720 GPSmap m pekskärm (2010)
Bluechart kort med Hydrogaphicakort till plotter, ostkusten och Finland (2012)
Framåtseende ekolod Echopilot (ca 2007)
2 kompasser
Sökarljus, signalhorn
VHF-radio (modern)
Stereo
Defrostrar till framrutorna
Original fungerande autopilot
Nytt gas/växel-reglage vid yttre styrplats (2012)
2 x 300 liter bränsletankar, en bytt ca 2007 till aluminium
Färskvattentank 200 l (?) plast
Höj- och sänkbar förarstol
Nyisolerat motorrum (2012)
Badplattform teak, rostfri utfällbar badstege (2012)
Ankarspel Engbo med 50 m blyad lina och rostfritt stukankare (15 kg) i aktern (2012)
Trådlös fjärrkontroll till ankarspelet i aktern (2012)

Ankarapel med kätting och ankare i fören
Reservankare med ankarolina på akterdäck
Peke med nedfällbar rostfri stege
Välskött teakdäck
Rullfock
Lazy-jacks
Segel i bruksskick
Komposit gasolflaska
Brandsläckare, brandfilt, livbojar, kastlina
6 däcksstolar
Gummijolle
Rikligt med tågvirke och fendrar, båtshakar
Presenningar och ställning för vinterförvaring medföljer
Nuvarande ägare har lagt ned ca 260 000:- på uppdateringar och uppgraderingar av båten sedan
2011.

