
 

 

MAXI 38+, nr 50, årsmodell 1999. 

 
Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva båten oaktat vilka 

bud som kommer in.  

 

Säljes genom Båtagent Sverige  

www.batagent.se  

Niklas Forsén, Mejl: niklas@batagent.se  +46-70-592 60 76. 

 

Historik 

Båten köptes och fraktades till USA för att året där på återkomma till Göteborg.  

Ägare nr två köpte den i september 2001 från Nimbus i Långedrag. Sommaren 2008 köpte 

nuvarande ägare båten - han är alltså tredje ägare.  

 

Båten har vintrarna 2002 - 2007 vinterförvarats utomhus på Öckerö med ”fullservice” av Öckerö 

Yachtservice. From 2008 - 2010 har den legat i Svinninge Marina med stor omsorg. 

 

Utrustning 

Segel: storsegel med fullattor och lazy-jacks, rullgenua, spinnacker, stormfock. 

Ankarspel i stäv med manövrering från fören och styrpiedestal, installerad år 2010. 

Bogpropeller inkl extra batterier  

Teakdäck 

Teak i sittbrunn, bänkar och badplattform 

Avbärarlist i teak och rostfritt (lika Maxi 1200) 

Vindruta 

Sprayhood med sprayhoodförlängning (sittbrunnstält) 

Storsegelkapell ”Maxi” 

Dusch med varmt och kallt vatten på badplattform 

Plotter Garmin 525, ny år 2010. 

Autopilot Raytheon 

Ekolod-Logg-Vindinstrument ST50 (3 separata enheter) 

Landström med batteriladdare 

CD/RDS-stereo med högtalare i salongen och sittbrunnen 

VHF Shipmate 8300 RS vid navbord och i sittbrunnen 

TV-antenn i masttopp med uttag salongen och i akterruffen 

TV finns för montering bakom lucka ovanför navbord. 

Navbord med två fåtöljer 

Barometer och klocka i krom 

Kyl med sval och frys 

Ugn med grill 

Värmare (diesel) 

Varmvatten 

Vinterställning, måttbeställd, Maxi 38+ 

Täck-kapell, måttsydd efter vinterställningen 

Motor Volvo Penta MD 22 L 48 hk 

Saildrive 120S 

Gångtid  ca 500 tim 

 

Nytt from. 2009 

5 st baterier för förbrukning utbytta 2009,  

Foldingpropeller, 3-bladig inköpt 2009. 

Genacker och självslående fock inköpt 2009. 
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2 st batterier för start av motor samt bogpropeller utbytta 2010 

Repetitions instrument vind/knop vid vindruta monterad 2010. 

GPS-plotter Garmin 525 inköpt 2010 

Ankarspel på aktern installerad 2010 med manövrering från styrpedistal och aktern. 

Solcell 60 w 

 

Fullständig dokumentation på alla instrument / apparater och tillbehör. 


