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Motor 

o Yanmar 3GM30F 3cyl 27 hk, sötvattenkyld. 

o Motorpanel sittbrunn bytt år 2012.  

o Drifttimmar ~ 1750 t. 

o Motortassar förstärkta, år 2012. 

o S-drev, Ny propelleraxel med packboxar m.m. 

år 2019 

o Eget startbatteri 44 Ah  

 

Segel och rigg 

o Stor, UK Flex polyester, laminat, 16C, år 

2010 

o Fock självslående triradial, laminat, UK 

DC66/DC55, uv-skydd, år 2010 

o Genua 1, rull, UK Pentexduk med Tapedrive, 

år 2001 

o Gennaker UK 60~ kvm, maj år 2008 

o Ankarsegel, år 2011 

o Storsegelkapell m lazyjacks (stackpack), år 

2010.   

o Försegelkapell, år 2010 

o UK Gennakerstrumpa maj år 2008 

o Storfall, juni år 2019 

o Fockfall, apr år 2020 

o Storskot, Juni år 2017, 

o Akterstagssträckare kaskad 1:48, Juni, år 

2018 

 

       Komfort 

o Gasolslangar och tryckventil bytta år 2015 

o Handböcker, dokumentation 1999 - 2020.  

o Kyllåda luftad = halverad strömförbrukning, 

år 2010.  

o Salongsbelysning Individuellt styrd, dimbar, 

år 2000 

o Pentrypump sjövatten, juni år 2019 

o Pentrypump färskvatten, maj år 2020, 

o Dush varmt o kallt i sittbrunn och på toa, år 

2000 

o VVB (VarmVattenBeredare) 25 l maj år 2016 

o Färskvattenslangar bytta, år 2019 

o Salongsbelysning dubblerad, LED, år 2015. 

o Belysning förpik BB bytt, år 2019.  

o Bäddmadrasser i förpik och aktersalong, år 

2000 

o Tvålågig ENO-spis med ugn, år 2000.  

o Dieselvärmare Ebesprächer D3L, år 2000.  

o Nattbelysning; toa, salong, år 2012.  

o Septiktank, år 2000, tömbar i botten och från 

däck 

 

Instrument och el 

o All el dragen med förtent ledning, minst 2,5 - 

35 mm2, förtenta kabelskor 

o Solpanel 54W, på pushpit med amp.mätare, år 

2007 

o Regulator solpanel, år 2007 

o VHF Simrad RS8300, år 2000,  

o Pioneer radio/CD, stereo med högtalare i 

salongen, år 2000 

o Syftkompass Silva 

o Silvainstallation år 2000,  

o Nexus NX1 Server. 

o Nexus NX1 wind.  

o Nexus NX1 Speed.  

o Nexus NX1 compass.  

o Nexus NX1 steer.  

o Nexus NX1 multi.  

o Nexus NX1 GPS 

o GPSmottagare; RC 200, år 2000 

o Nexus vindgivare ny år 2008 

o Nexus1/nexus2 ny loggivare år 2013 

o VHF o radioinstallation renoverad år 2008 

o Ny topp- o ankarlanterna LED, år 2012 

o Landströmsladdare 220 V 25 A, år 2000 
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o Landströmscentral för 220 V och 

huvudbrytare för 12 V-systemet, fabrikat

  LEAB, år 2000. 

o Kabel för TV-antenn med förstärkare 

installerd, år 2008. 

o VHF extra fäste + kabel på puschpit, år 2000 

o Automatstyrning, Simrad TP30 

 

Däck och skrov 

o ”Marindäck 2000”, år 200, (limmat, inga 

skruvhål i underlaget).  

o 2st ST46 2vxl Andersen, sittbrunnssarg.  

o 2st Setamar 580/30 2vxl + back, rufftak.  

o 2st Setamar 1 vxl + back, rufftak.  

o Sprayhood ny år 2010 

o Sittbrunnskapell, har krympt, år 2000.  

o Rorkult renoverad senast år 2015.  

o MOB Rescue line år 2018 

o Luckglas däcksluckor x 2, år 2019 

o Stävstege, år 2000.  

o Ankardävert, lågt placerad, anpassad 

Linjettmodell, år 2008 

o Ankarolina 52 m + kätting 5 m + solskydd,år 

2014. 

o Jolle, år 2018 + motor äldre 2-takt, 2,5 hk 

service behövs. 

o Båtvagga Press & son, år 2002. 

o Täckställning, år 2006. 

o Motorpanel sittbrunn bytt år 2012. 

o 220 V uttag akterhytt, landströmcentral. 

o Septitankslang o genomföring bytt år 2018. 
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