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Motor 

o 2*260 hk Volvo Penta KAD 44 EDC 

o Motornummer, 2204407509 & 2204407530 

o 1170 h motortimmar  

o Bogpropeller (2006). 

o Aquamatic (DP-E) med rostfria propellrar och 

Power Trim. (Dreven ompackade 2014) 

o Defroster och gångvärme 

o Bennet trimplan 

 

Instrument och el 

o Instrument från Raytheon (numer Raymarine) 

och Raymarine. 

o GPS GA150, Raymarine a95 Series plotter 

(2016) med navionics sjökort 44XG från 2016 

(uppdaterat 2017). 

o Quantum radar (2016) med over lay bild. 

o Tridata Logg/lod/trip 

o Kornpass 

o Autopilot 

o VHF från Uniden Marine Radio 

o Landström med jordfelsbrytare och två 

batteriladdare CTEC M300 för förbrukning 

och CTEC M100 (2017) för startbatterierna. 

o Batteribank 6*70 Ah varav två till motor 

(2011/2016?) Förbrukningsbatterierna 

bevakas med mätare vid styrplats som visar 

amperetimmar förbrukad och laddad. 

o Solceller på tak med regulator (2016). 

o Radio & TV antenn. 

o  

 

            Däck och skrov. 
o Vitt Skrov. 

o Elektriska ankarspel i fören Lewmar och aktern 

Winchmatic PC-52 båda med rostfria ankare. 

o Sittbrunnsbord. 

o Brandsläckare i ruffen och vid cockpit. 

o Förtöjningsgods. 

o Kapell över akterdäck (2011). 

o U-soffa på akterdäck. 

o Alla originaldokumentation i Nimbusväska. 

o Ställbar förarstol med uppfällbar framkant 

o Antennhållare på tak i rostfritt stål med radar 

VHF och TV antenn  

o Durkbelysning(led) och led 

kombinationslanterna. 

o Räcken, pulpits och knapar (för, akter och 

midskepps) i rostfritt stål, kapell med 

löstagbara, transparenta, sidor, 

 

             Komfort.  

o Kyl Isoterm 65l. 

o Spis Wallas 95DU med keramikhäll, 

dieseldriven. 

o Nimbus servis(original), för 8 personer 

bestående av gafflar, knivar, matskedar, 

teskedar, flata tallrikar, efterrättsskålar, glas, 

kaffemuggar samt två uppläggningsskålar. 

o Tryckvatten via sötvattenpump. 

o Varmvattenberedare Isoterm 0150 med 15 

Liter via landström & gångvärme och 

varmvatten via kupévärmaren Ardic, 

dieseldriven. 

o Dusch på toalett med utsugningspump, varmt 

och kallt vatten. 

o Dusch på badbrygga varmt och kallt vatten. 

o Klocka och barometer i krom. 

o Formsydda bäddmadrasser och lakan till dessa 

(2017) i förpiken. 

o WC-spoltoalett. Handfat med frisör 

munstycke, varmt och kallt tryckvatten. 

Dränerad durk  med el-utsugspump, skåp, 

tandborstglas, spegel, lampa(led), 

öppningsbar portlight med gardin. 
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