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Teak på däck och i sittbrunn 

Rorkult med spinlock förlängare 

Antal ägare 4, Nuvarande ägare från 2008 

Volvo Penta MD 2020 1997 

Segelbåtsdrev 

Trebladig foldingpropeller Volvo Penta 

Gångtid ca 550 timmar  
Sötvattenkylning 

Motorinstruktioner 

Logg    Autohelm Tridata 

           Autohelm ST 50 multi repeater 

Ekolod Autohelm Tridata 

GPS     Raymarin A 65 plotter 2008 

           Garmin 128, antenn borttagen 

VHF Sailor A1 VHF/DSC med masttoppsantenn 

Radio/cd Kenwood ny 2010, högtalare i salong och sittbrunn 

Kompass Suunto 95 

Autopilot Raytheon ST 4000 plus. Har ej använts av nuvarande ägaren. Funktion kan ej garanteras.  
Motorbatteri 
Förbrukningsbatteri 1 

Förbrukningsbatteri 2, samtliga batterier bytta 2011 

Batteriladdare 15 A/12 V LEAB 

220 volt system landström med jordfelsbrytare m kabel och flera 220-V uttag i ruffen 

Isolerat akterstag med antennkabel till radion 

DCC batterimonitor 

GPS/NMEA för PC 

Värmare Webasto diesel med 4 utblås 

Spis med ugn, gasol, 2 campingflaskor  
Kyl med elkompressor, speciellt dräneringssystem och specialtillverkad inredning 

Varmvatten. Isolerad vattenvärmare och elektrisk pump.Dusch på toaletten och även 
varmvattendusch i sittbrunnen. 
Manuella färsk och sjövattenpumpar vid pentryt som reserv 

Toalett med septitank 60 liter 

Vattentank 190 liter 

Sprayhood ny 2007 

Sittbrunnskapell mtbh 

Skeppsklocka Schatz 

Barometer Schatz 

Kikarhylla vid navbord 

Instrumenthylla vid navbord 

Bestickhållare vid navbord 

Extra ventil i akterruff 
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Extra lampor vid mitthyllor i salong 

Extra automatisk lampa igarderoben i akterruff 
Extra trädetaljer som täcker plastytor vid pentry och navbord 

Specialbyggt bord i salong för bättre plats 

Skylight i salong med invändig mahognyram 

Skåp i förpik istället för hyllor 

Extra dörrar under förpikskojen 

Extra hyllor i skåp i salong för bättre utnyttjande 

Extra isolerat motorrum för tystare motorgång 

Solskyddsgardiner under alla skylights 

Blå matta 

Sofftyg de luxe Tric/Dole blå 

Storsegel 2001 

rullgenua 2006 

Spinnaker med utr o strumpa 2001 

Rullfock 2001 ej använd 

Lazy jacks 

Storsegelkapell 
Självskotande winchar 

Windex 

Samtliga fall, rev, nedhal, skot, trimtampar mm  från 2010 

Rev 1 o 2 från sittbrunn 

Spinnakerbom på mast 

Borttagbar storskotskena 

Brandsläckare 

Livflotte 6 pers Viking canvas, 1991, senaste ompackning 2010 utan anm. Normalt förvarad inomhus 
alt. under däck. Vid överseglingar på däck. 
Nödraketer om så önskas. Bäst före datum passerad. 
Livboy med lina 

Båtshake 

Badstege 

Ankare CQR 15 kg, 50 m kätting, märkt var femte meter 

Ankare Breeze 7.5 kg rostfritt med rostfri kätting och ankorlina 56 m 

Ankarhävert 

Ankarspel elektriskt Lewmar Concept med kontroll i sittbrunn 

Länspump elektrisk med nivåkontroll 
Länspump manuell 
Fendrar 4 st med strumpa 

Förtöjningslinor 

Däcksbelysning 

Rodkick med gasfjäder 

Radarreflektor ny 2011 

Sittbrunnsbord med specialtillverkad extrastol, monteras vid behov på sittbrunnsluckan 

Stävstege 

Täckställning 

Tyresövagga 

Dokumentation och handböcker 

div reservmtrl 
  

All extra utrustning tillverkad av Hallberg-Rassy vid leverans 

Nya instrument monterade av Björnhammarvarvet 

Ny riggning av Doghouse Marine riggverkstad Svinninge 



Motorservice mm utförd årligen av Marinan Österskär AB (från 2008) 
Livflotten ompackad och servad av Ekens dyk o flottservice, Arninge sedan inköpet 1991. En ägare. 
  

Ägaren före säljaren lät under sina 5 år Björnhammarvarvet sköta all service, vinterförvaring, 
vårrustning och sjösättning. 
  

Loggbok är från och med 2008 förd avseende motorgång, segelföring mm. 


