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Motor
o Motor Volvo Penta 2020, 19 hk
o Ny foldingpropeller (2012)
o Drevet genomgånget och packningar bytta
2016 av Sjö/Landservice AB
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Segel och rigg
Rullfock i laminat från Boding. (2008)
Storsegel i laminat från Boding. (2009)
Rodkick
Storskot nedflyttat till sittbrunn med skena
framför rattpidestal. Skottaljan 4/8:1.
2016
Skot och fall i dyneema,
Extra vinschhantag 2016
Extra fockfall (ej dynema). 2017
Nytt fockskot, dynema. 2017
Teleskopisk spirbom. 2016

Komfort
Startbatteri 70 AH (2014)
Förbrukningsbatterier 2x100 AH (2012)
Landström
Batteriladdare Cetec M3
Solceller med Regulator. (2009)
TV med DVD. (2009)
Radio inkl högtalare. (2009)
Dold LED-belysning med dimmer i
salong samt barskåp. (2011)
o USB-uttag för laddning av mobil etc
o Varmvattenberedare
o Tryckvatten för sjövatten i pentry (och
wc).
o
o
o
o
o
o
o
o

o Extra vattentank, vattensäck ca 70 liter.
(2008). Aldrig använd av nuvarande
ägare.
o Extra septiktank monterad. Total volym
ca 100 liter mot standard ca 45!
kompletterad med elpump med kvarn.
(2008)
o Sjötömning
o Samtliga vattenslangar bytta (2008)
o Varmvattenberedare (2014)
o Ny toalett ”Jabsco twist´n lock”. 2017
o Nya blandare för färskvatten i pentry, wc
och dusch på badbryggan. 2016
o Kylbox
o Gasolspis med ugn.
o Värmare, Trumatic, utblås i färpik, salong
och SB akteroik, Gasol och därmed
snabb!
o Bäddmadrass i förpik och akterruff
o Solcellsventilator i förpikslucka (2017)
o Brandsläckare 2+2+1 kg (2008)
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Instrument
Vindinstrument Garmin. Trådlöst. 2017
Plotter 8 tum inkl kort (2007)
VHF Silva S15 DSC kopplad till egen
GPS (Furuno)
Vindex
Autopilot Raymarine. Fjärrstyrning finns
men är ej inkopplad.
Däck och skrov
Peke med kasettstege i Stäven.
Badbrygga med kasettstege.
Sprayhood
Ankarolina med kätting och ankarhållare
(2016).

o
o
o
o

o Diverse förtöjningsgods

Samtliga winchar omfettade 2017
6 st fendrar
Bergskilar
Bojhake

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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