Utrustningslista Vindö 45 - 1981
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
Vindö 45 – 1981
Yanmar 3HM, 27 Hk

Längd
Bredd
Djupgående
Vikt
Bränsletank:
Vattentank:

10,28 m
3,33 m
1,60 m
ca 6000 kg
90 l
260 l

Rigg
Förstagsprofil Goiot 30 ny 2005
Kutterstag med snabbkoppling
Extra bakstag med snabbkoppling
Akerstagssträckare Selden
Rodkick Selden 20 med gasfjäder
Lazy-Jack justeras i sittbrunn
Genoavinschar self-tailing Andersen rostfria,
Extra vinschar Lewmar till spinnacker eller kutterstagsfock
Segel
Segel (Royal Sails, de flesta 10-15 år gamla)
Försegel med stående lattor 26 kvm
Storsegel Fullattor 26 kvm
Kutterstagssegel med hakar 17 kvm
Spinnaker blå vit o röd 60 kvm
Spinnakerstrumpa Royal Segel
Stormfock röd 8 kvm

Komfort etc
Rullfockskapell Royal Segel
Bomkapell
Sprayhodsförlägning över hela sittbrunnen
Kapell över mahogny och däck, blå. Kapellet börja bli slitet men fungerar några år till
Bogpropeller Side Power 6 hk
Kyl Isoterm 3000 kompressor
Laddare Tystor Soft T1210 15 amp
Ekolod Seafarer 700 med slav i sittbrunn
VHF Sailor
Varmvattensberedare Rostfri Ardic Volvo Flygmotor
Tryckvatten till pentry och toa. Dusch i sittbrunn och badbrygga
Toalett Jabsco
Spis med ugn gasol 2 år gammal
Värme, vattenburen med fem element prisolrör .även kopplad till motorn under gång och
med 220v el patron och kopplat till motorn under gång även kopplat till Dikinson
Newport
dieselpanna
Livflotte Viking segelbåtscontainer ompackad 2016
Peke med avtagbar stävstege
Ankarspel med kätting, 25 m
Badplattform med stege och dusch
Solcell på livflotten kan ändras i förhållandet till solen
Mantågs öppningar på båda sidor
Panel i sittbrunnen med mätare temp, oljetryck, varvtal, timräknare lod och plotter
Båtställning i stålrör med presenning, höjd invändigt 160 cm som fästes i
mantågsstöttorr, byggt för att lätt kunna lacka och underhålla

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.

