Utrustningslista Maxi 38+ - 1997
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, niklas.lindgren@batagent.se, +46-(0)709 505989.
UTRUSTNINGSLISTA
Båt; modell, årsmodell, mm:
Beskrivning av båtens skick:

Maxi 38+, 1997
Nr 31
Mycket gott

FAKTA
Fakta:
Tillverkningsnummer 31, Årsmodell 97, Konstruktör: Pelle Pettersson
Motor Volvo Penta MD 22 L 48 hk, S-drev
Längd över allt: 11,50 m
Längd i vattenlinje: 10,00 m
Längd med peke: 12,20 m
Bredd: 3,75 m
Djupgående: 1,75 m
Deplacement: 8000 kg
Kölvikt (blyköl): 3000 kg
Mastlängd: 16,5 m (+ lanternor, vindgivare och antenn)
Rigg: 19/20 med dubbla svepta spridare och mekanisk akterstagsträckare
3-bladig foldingpropeller
Bogpropeller
Marschfart: 7 kn
Toppfart (motor): 8,5 knop
Färskvattentank: 360 l
Bränsletank: 200 l
Holdingtank: 80 l
Kylbox: 140 l
7 kojplatser
Rigg och segel:
Seldén rullmast och rullfock
Segel: Rullstor med stående lattor (35,5kvm), rullgenua (41 kvm), UK-Syversen, X-Drive
2015,
Strumpa till rullgenua
Storfall bytt 2016
Spinnaker i strumpa (original, ej använd sedan 2004)
Gennaker i strumpa(original med stor logga)
Extra genuawinchar

Lystal: 1,23
Navigation:
Plotter Raymarine e95 (monterad inför 2016)
Digital radar (monterad inför 2016)
Ekolod -Logg-Vindinstrument i50 och i60 (monterade inför 2016)
Autopilot ST6000 (Manöverpanel monterad inför 2016)
Fjärrkontroll till autopilot
VHF, Shipman
AIS transponer klass B (2009)
Däck:
Teak på däck, i sittbrunn samt integrerad badplattform
Sprayhood (ny 2018)
Sittbrunnskapell (2008, renoverades inför 2018 hos tillverkaren)
Skylight och genomföringar omtätade 2017
Nytt bord i sittbrunnen (2016)
Rökfärgad lucka vid nedgången
Stege till fören

Förtöjning:
Ankare för: Elektriskt ankarspel (nytt 2011),15 kg Bruce med 60 m kätting
Ankare akter: 15 kg Bruce med 50 m blyad lina och elektriskt ankarspel med fjärrkontroll
4 Fendrar + 2 kulor
El:
Batteriladdare
Landströmsuttag
2 flexibla solpaneler 2x32 W + regulator
Säkerhet:
Livflotte Plastimo (ej ompackad)
Livboj med lina
Lifetag (2009)
Länspump, manuell (2017)
Åskledare för infästninng i vanten vid behov
Komfort:
Kyl ,Isoterm ASU (2017)
Gasolspis (2 plattor) + ugn (2016)
Ardic värmare
Varmvattenberedare
Dusch med varmt och kallt vatten i badrum och på badplattform
Fjädermadrasser + bäddmadrasser i förpik och dubbelsäng, Kungssängen
(originalmadrasserna finns kvar)
Ledbelysning i köket (2018)

Nya lampor i salongen
Nya kranar i toalett och dusch 2014
Ny toalett 2012, ny toalettpump 2016
Motor, övrigt
Service med erforderliga byten på Lyckans slip 2016
S-drev 120S, (genomgånget 2017),
Bälgbyte 2017,
Kamremmen bytt (2009)
Bogpropeller (nytt växelhus, ny manöverpanel 2014)
Startmotor (ny 2011)
Nya batterier 2016-17 (2+2 start+bogpropeller, 4 fritid)
Roder, nya bussningar 2015
Båten grundstötte 2011. Reparerad på Steve Olssons Båt AB,
plastning av bärande balkar mot skrovet
Tapesats, "snobb-rand" och skrovdekor 2016 (ej monterad på däcket, biläggs)

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.

