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Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva båten
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Niklas Lindgren
Email: niklas.lindgren@batagent.se, +46-(0)709 505989.
FAKTA:
L.ö.a: 11.05 m med peke: 11,9 m
Lvl: 9.50 m
Bredd: 3.22 m
Djupgående: 1.80 m
Deplacement: 5.6 ton
Fenköl (bly): 2.45 ton
Stor: 36 m2
Genua: 36 m2
Fock: 21 m2
Spinnaker: 98 m2
LYS-tal: 1.20
Motor Yanmar 3YM30F 29 Hk, 2005, ca 800 tim
Antal kojer: 6 fördelade i akterkabin, förpik och salong.
Rostfria tankar:
Vatten: 130 liter
Diesel: 40 liter
Elsystemet utbytt och förbättrat i sin helhet i olika intervaller med det sista gjort på 2000-talet.
4 st fall och spinnakervinschar på rufftaket
2 st Lewmar 42 genuavinschar
2 st Lewmar 40 ST backstagsvinschar
Edson rattstyrning med Silva kompass
Sittbrunnsbord Lagun
2 st extra knapar midskepps
Storsegel med 2 st rev, revning från sittbrunnen, från 1995
Självslående fock från 1994
Genua I och III från 1982
Gennaker från 2004
Spinnakerutrustning inkl bom, lift, downhaul och gajar.
Genua skot
Skot till självslående fock
1 st solcell 25 W
1 st solcell 45 W
3 st förbrukarbatterier 115 Ah st och 1 st startbatteri 65 Ah
Skyllermarks elsystem för laddning och ihopkoppling av batterier och motor
1 st antenn för VHF/FM radio och GSM telefon
VHF shipmate 8100 med en lur

Silva Nexus instrument, 2 st multi, 1 st GPS
Silva FDX server, lod, logg, kompass och vind givare
1 st 25 A laddare
Landströms intag i för och akter
Origo 75 L kylbox
3 st solarvent solcells drivna ventilatorer
2 st ”elektrolux ventilatorer”
1 st 12 V fläkt ventilator över spis
2 st 10 m förtöjningstampar
2 st 20 m förtöjningstampar
1 st bojtamp med 2 ändar och märkshake
1 110 m ankarlina med 3 m kätting och Bruce ankare
1 st 56 m ankarolina
1 st Deltaankare 16 kg
1 st ”Bruce” ankare, 10 kg
6 st fendrar
Press och son aluminium täckställning, gjord för båten
Gjorda uppgraderingar:
2006

– Renslipning av skrov under vattenlinjen inför
epoxybehandling

2007

– Epoxybehandling av skrov under vattenlinjen
(4 lager enl. tillverkarens rekommendationer)
– Furlex 200 TD inkl. omsömnad av genua 1
och fock,
–Rullgenuakapell

2008

– LazyJack med LazyBag
– Utbyte av skrovbeklädnad i akterruff
och salong
– Nya rutor 7 st.

2009

- Sytt om spinnaker till gennaker samt
gennakerstrumpa
-Ny skena och vagn till självslående fock.
(Harken)
- Peke med integrerad stege. (båtsystem)
-Deltaankare 16 kg. ankarhållare för puschpit,
4 m kätting, kättningrör

Utbytt och uppgraderat sedan 2012:
2013: Nytt Sittbrunns Kapell.
2013: Ny sadel till Rorsman i teak
2013: Samtliga segel genomgångna hos Segelmakare. Nya travare till fullplattor
2013: Ny värmare installerad, Eberspächer
2013: Mantågsnät runt båten
2014: Nytt innertak i salong, samt förpik.
2014: Nya lampor i hela båten
2015: Nytt pentry med ny spis
2015: Ny vvb, nya kranar, samt nya slangar i helabåten
2015: Nya fall till Genua, spinn samt extra genua fall. Ny lina till Furlex.
2015: Nya durkar (teak) till sittbrunn.
2015: Ny vattenpump
2015: Ny ratt med skinnklädsel
2015: Inköp av beg genoa
2016: Halkytan på däck, ommålad.
2016: Nya högtalare
2016: Dusch installerad i sittbrunn
2017: Båt på varv med installation av ny eltoa, ny tank med däckstämning.
2017: Samtliga genomföringar bytta.
2017: Ny propelleraxel
2017: Durkar, lådor, skåpsluckor samt bord slipat och lackat.
2017: Infällda instrument i ”garaget” nedgångsluckan
2017: Ny båge runt piedestal
Kända fel:
Låg volym på VHF
1 latta till självsående fock saknas, Lundh
Leverans:
Båten levereras sjösatt och mastad. Sommar plats kan hyras om så önskas.
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.

