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Motor och el
o Volvo Penta MD31A, 65 hk,
o 3-bladig propeller, maxi-prop
flöjelpropeller. Vrider bladen vilket ger
samma kraft på backen.
o Bogpropeller Vestus 3 kW.
o Förbrukningsbatterier 3x105 Ah +
startbatteri
o Landström med jordfelsbrytare, flera 220
V- uttag ombord
o Batteriladdare
o Batterivakt som visar förbrukning och
laddningsstatus vid navigationsbord
o Extra generator på motorn
o Inverter, enkel modell
o Solpaneler 75W
o Vindgenerator Air X 400 W i toppen av
mesanmasten. Håller batterierna
fulladdade även vintertid
Segel och rigg
o Ny stormast med Seldén in-furling och
fullängd, 1994 (samma längd som för
slupriggad modell)
o Dubbla förstag
o 2 st Seldén 300S furling på inre resp yttre
förstag, 2006
o Samtliga övriga stag och vant, utom
yttervant på mesan och akterstag, bytta
2014-2015.
o Lewmar hydraulisk akterstagssträckare
o Samtlig löpande rigg bytt till Dynema
2014-2015.
o Skotskena för självslående fock
o Storsegel 40 m2, dacron, stående lattor,
Boding, 2006

o Fock 29 m2, självslående, DCX
cruisinglaminat, Boding, 2017
o Genua 59 m2, dacron, 2001
o Mesan 14 m2, dacron, 1993, omsydd 2002
samt försedd med genomgående lattor.
Nytt bomkapell 2018
o Gennaker 100 m2, 2005
o Gennakerbom, Seldén, 2008
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Komfort
Diskho i rostfritt
Spis m 2 st plattor och ugn, 2006
Extra kylskåp isotherm 2012
Kylbox med extra isolering (70 mm
Divinycell) och Isoterm kylaggregat 2004.
Originalservis i porslin från Gustavsberg i
anpassade hyllfack
Set med kristallglas från Costa Boda med
graverade med Aphrodite-logotype
Tryckvattensystem med
varmvattenberedare 20 l isotemp 2011,
Fast monterat vattenfilter med aktivt kol.
Färskvattentankar i rostfritt stål 2 x 250 l,
2 st manluckor/tank.
Extra gasolflaska i komposit.
Dynor i salong i ljust anilinbehandlat
skinn, original, renoverade 2014
Övriga dynor omklädda 2013
Resårfjädrar under kojdyna akterruff
Skinnklädd ratt, 2018
Airdic dieseldriven värmare för
vattenburen värme hopkopplad med
motorns kylvattensystem och
varmvattenberedare (används inte).
Airdic dieseldriven värmare för luftburen
värme
Nya mattor, 2014
Skinnklädsel kring mast i salong

o Adsorbtionsavfuktare, 2016

Instrument
o Plotter Raymarine C80, 2007. Sjökort
Navionics och Hydrografica. Samtliga
instrument och radar kopplade till
plottern.
o Radar, Raymarin, 2008 monterad på
självbalanserande fäste från Scanstrut på
mesanmast
o Ekolod, Vindinstrument, Ekolod, ST60
Raymarine, 2001, ny vindgivare i mast
2015
o Autopilot Raymarine ST8002 med
fjärrkontroll, 2006,
o Styrmaskin Robertsson, hydraulisk direkt
på hjärtstocken, renoverad/ompackad
o AIS CTRX Graphene, True Heading med
wifi, 2015
o Extra multinstrument ST60 Raymarine,
2006, monterad vid nav-bord
o Plotter vid navigationsbord: Ipad med
Seapilot
o VHF Sailor, extra högtalare i sittbrunn
o Navtex NASA
o Magnetkompass

o Skrovgenomföringar bytta, skrovfönstren
uttagna och tätade.
o Extra fönster akterruff
o Nytt 11 mm teakdäck, 2014. Däckets
sandwichkonstruktion bytt till Divinycell
istället för balsa.
o Sprayhood och sittbrunnskapell, 2007,
renoverade 2015
o Extra badplattform med badstege
o Ankarspel akter Lofran, ny motor 2005,
ca 30 m kätting, ankare Bruce 15 kg
o Ankarspel för, Lofran, 50 m kätting 2017,
rostfritt ankare 20 kg. Förstärkt infästning
av ankarspel i fören.
o Kontakt till resp. ankarspel på rattpidestal
o Spolpump för däckspolning
o Livflotte (behöver bytas ut)
o Kraftigt räcke mellan sittbrunn och rufftak
i rostfritt stål
o Extra rostfria räcken kring mast
o Många extra handräcken i ruffen
o Epirb, 2016
o Jacklines Wichard på däck, 2016
o Livboj Lifesaver, 2016
o Lifesling, 2016
o 2 st brandsläckare
o Jolle Yanmarin 260, 2003
o Motor till jolle, Yamaha 2,5 hk 4-takt,
2003
o Vintertäckning NOA, kraftiga
presenningar

Däck och skrov samt säkerhet.
o Båten är ordentligt genomgången och
uppdaterad för långfärdssegling.
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