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Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja
vem som skall förvärva båten oaktat vilka bud som kommer in.
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Motor
Mercury 9.9 Bigfoot 2014. El-start, el-tilt,
extra långrigg, nedväxlat underhus med extra
stor 4 bladig propeller
Segel och rigg
Vitlackad kolfibermast
Bom med ”singelhand reef”

o Nya backstag i Dyneema 2016.
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Storsegel Multiradial laminat 2 rev GPL05/10 ”carbon” 2009
Genomgående profilerade kolfiberlattor
Fock ”carbon” 23,48 m2, 2014, endast använd
vid kappsegling
Screecher (cod 0) 42.79 m2,”Carbon” 2017,
inklusive Furler
Kapell till Screecher som kan ligga skyddad
kvar på däck.
Genaker 86,99 m2 2015
Självslående fock ca 17 m2 Multiradial
laminat GPL-05/10 2009
Gennalerstrumpa
Lazy jacks med kapell
Rullkapell.
Nytt fall till Screeecher, Admiral 5000
Dyneema aug 2018, förstärkt fallrulle 2018
”Barberhole” system för fock, Screecher och
Genaker
”Preventer” linor till storsegelbommen.
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Instrument och el

o Garmin plotter 5” med stort sjökort.
o Nexus wind data.
o Ekolod och fartlogg
o Raymarin Autopilot med fjärrkontroll
o Kompass
o Nytt 87 Ah batteri nov 2018
o Solceller för laddning av batteriet
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Däck och skrov
Vit gelcoat och grått halkmönster
Ventilator i förpik och elektrisk solcell
ventilator i VC utrymme.
Epoxi behandlade från fabrik

o Nya modellen på centerbord med
nyutvecklad klaff som stänger det
bromsande utrymmet bakom centerbordet.
o Nya gummistävar på sidoskroven 2014
o Hela båten polerad av proffs 2018 med
mycket blankt resultat för lång tid framåt.
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Komfort
Teak inredning
port lights, aktre koj
Gardiner för mörkläggning
VC med ny sits och lock okt 2018
Söt och saltvatten pump
Kylbox ca 70 L vattenkyld Isoterm
kompressor

Ny inspektionslucka i durken 2017
Gasolspis med två brännare
Nya gasolslangar och red ventil 2019
Värmare Eberspächer Airtronic D2 ny 2014
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Ronstan självslående fock skena med
lättgående vagn. Utväxling på skotet, kan
skotas utan vinsch.
Ronstan Storskotskena med travare.
6 St Andersen vinschar de största ST 40 nya
2014.
Fickor i sittbrunnen för förvaring av alla fall
och linor
Nya inspektionsluckor i sidoskroven.
Räddningsstege
Ankare i rostfritt stål
60 m Ankarolina band
Nya waterstag i 2016
Spray hood skyddad i kapell i mkt bra skick
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Sittbrunnstält endast lite använt i utmärkt
skick.
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TK trailer i galvat stål. Max 30 km/h

o Vintertäckning
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