Utrustningslista Van de Stadt - 1990
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 Lindgren,
Email: niklas.lindgren@batagent.se, +46-(0)709 505989.
Data
Längd: 10,25
LVL: 8,00 m
Bredd: 3,30 m
Djup 1,80 m
Deplacement: ca 5500 kg
Segelarea: ca 62 m2
Vatten: 2*160 l rostfria tankar
Bränsle: 120 l rostfri tank

Båt; modell, årsmodell,
CIN/WIN-kod,
motorserienummer mm:

Van de Stadt 34, Byggd på varv i Grekland år 1990

Beskrivning av båtens skick:

Båten är byggd av plast med utvändig blyköl. Torkad och Epoxibehandlad
2008 under vattenlinje. Skrov och sittbrunn lackade 2008. Bogpropeller
och ny elcentral monterade samt isolerad akteruff 2008. I övrigt år båten i
bra skick.

Utrustning: (listas här nedan)

Skick på utrustning: (såsom ålder, omfattning av nyttjande mm.) (beskrivs
nedan)

Masthead rigg Spar

Akterstagssträckare Selden monterad 2009
Vantskruvar nya 2008
Ny furlex rulle nytt förstag 2013

Förstag
Genua

Nr:140374, Sole Mini-33 T M C -40 2:1 32Hk, År 2008 581 timmar

Ankarspel för

Lundh Ny 2007 omlikad och genomgången 2013. Topptrissa
fall sönder. 2 nya finns i båten.
Genomgående lattor ett rev neddraget till sittbrunn 2011 bra
skick. Ny Lazybag 2016
2 st monterade på teak, tål att gå på samt laddningsregulator
2008
1990 ny kätting 40 meter 2003, Brucekopia 20 kg

Ankorline akterpulpet

nyare lina ingår samt Delta och Danford ankare

Winchar Lewmar

4 st selftail 2 växlade, 2st 2 växlade, 1st enkel, en elektrisk
Capstan.
2 st Kompasser, logg, ekolod, plotter Garmin med kort som
täcker från Norge till Tyskland, Autopilot Simrad år 2001
1 st sommar 5 år, 1 st vinter 3 år bra skick
1 st sommar 5 år, 1st vinter 3 år bra skick

Storsegel
Solceller

Sittbrunn
Sprayhood
Sittbrunnskapell

Tillbehör

Ny tankmätare

5 st fendrar, 4 st förtöjning, 6 st fasta förtöjningar, båtshake,
reservdunk 20 liter, livboj, kastlina, 4 st båtstöttor
Med skorsten 2001
värmer med motor eller 230 Volt 2014 Isoterm
Antenn akterpulpit
Masttoppsantenn
filter till VHF antenn
TV 230 Volt 12 Volt DVD spelare Bordsantenn
förbrukning 3st 70 Ah, Bogpropeller och ankarspel 70Ah.
Startbatteri 70Ah alla nya 2017
Tas bort vinteruppställning. Sätts dit innan sjösättning med
tätningsmassa.
tankgivare bytes till 180 Ohm

Lanternor för och akter
Peke

bytta till LED
med nerfällbart steg

Kamin Glembring
Varmvatten beredare
Navtex
VHF komradio
FM radio
Klocka Hygrometer
Batteri
Bultar under roder

Uppgifterna på utrustningslistan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft möjlighet att gå
igenom utrustningen detalj för detalj, uppgifterna förväntas vara korrekta men kan inte garanteras
av Båtagent. På bilderna kan extrautrustning förekomma. Endast utrustning som är listad ovan
ingår.

