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Motor
o Volvo Penta MD 2030, 29 hk, med extra
monterade bränslefilter
o 2 bladig foldingpropeller
o Nybesiktad bälg från Volvo service 2018
Segel och rigg
o Storsegel North med genomgående lattor
2005
o Selden MDS Travare till Storsegel
o Lazy Jacks
o Rodkick
o Gennakerbogspröt med vaterstag, Selden
o Hamel fock 106 % i Sandwich FLX duk
2013
o Fock Roslagssegel 110%. 2006
o Max Genua North 2005 väldigt lite
använd
o Gennaker med Seldens rullsystem 2013
o Spinnakerutrustning Seldens.
o Dubbla Dyneema fall för fock, spinnaker
o Häckstagslatta Seldens.
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Komfort
Starbatteri 75Ah, 2012
Förbrukningsbatteri 2 st 100Ah
Landström
Laddare
Varmvattenberedare
Dusch i toalett och badbrygga
Kylbox
Gasolspis med ugn.
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Webasto värmare,
Bäddmadrass i förpik och akterruff
LED-belysning
Solcell
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Instrument
Raymarine med vind, ekolod, logg
Raymarine plotter
Raymarine autopilot med gyrokompass.
Vindex
Extra kombolanterna Hella med ankarljus.
Radio Clarion med högtalare i brunn
VHF Sailor RT25 vid navigationsplatsen.
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Däck och skrov
Peke.
Harken winchar
Andersen 46 winchar.
Genomgående utrustad med brytblock
från Harken
Spinlock avlastare
Harken storskotvagn med snabbrelease
Ankarwinch i stäv med kalibrerad 8 mm
rostfri kätting på 60 meter
Bruce ankare i för och akter.
Sprayhood
Solcell
Botten behandlad med 8 lager Epoxi 2012
Löstagbara aktermoduler för mer stuv i
sittbrunnen.

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.
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