
Rigg och segel
Rigg 9/10 med dubbla bakåtställda spridare 
Bom med uthal och två rev
Rod kick
Storsegel med fullattor och två rev, 36,5 m2
Rullgenua 42 m2
Ankarljus, motorlanterna och däcksbelysning

TEKNISK BESKRIVNING
Båt med 3-kabiner för 6 personer Inredning

Inredningen är tillverkad i mahogny
Ägarens kabin föröver med dubbelkoj, separat toalett med dusch 

Skrovlängd, m 11,95 och en extra stor garderob,  ståhöjd 1,95 m
Längd i vattenlinjen, m 11,05 Salong med L-soffa, bord och fristående soffa,
Bredd, m 3,94 ståhöjd 2,05 m
Djupgående  standard 2,18 Navigationsplats med kartbord och instrument
Kölvikt 2760 Toalett med septitank
Deplacement 7860 2 dubbelkabiner i aktern med garderober
Djupgående  tillval 1,68
Kölvikt 3350
Deplacement 8450 Pentry
Riggtyp 9/10 Arbetsbänk av Corian
Masthöjd över vattenlinjen, m 17 Vask med ddubbla extra djupa hoar
Storsegel m2 36,5 Kran för kallt och varmt vatten
Stormfock, m2 tillval 17 Pendelupphängd gasspis med 2 lågor och ugn
Fock, m2 tillval 29,4 Säkerhetskran på gasledningen
Genua, m2 42 Kylbox Isotherm med kylkompressor
Spinnacker, m2 tillval 110 Lådor och skåp för förvaring av köksinventarier

Öppningsbart fönster ovan spisen
Skrov Eldsläckare
Färg: vit
Handuppl. glasfiberarm. plast Elektrisk utrustning
Sandwichkonstruktion ovan vattenlinjen Manöverpanel med automatsäkringar och brytare,
Kraftiga förstärkningar längs- och tvärskepps voltmätare
Skrov och däck är limmat och bultat ihop Tankmätare för vatten och diesel
Skotten är fastlaminerade till skrovet Huvudstömbrytare
Köl av gjutjärn Batteriladdare 230-12V, 40A
9 st kölbultar M30 1 st 12V uttag
Förbalanserat och nållagrat roder 4 st  220V uttag
Hjärtstock i homogen aluminium 80 mm i diameter 2x105 Ah servicebatterier, 70 Ah startbatteri

Däck Vatteninstallation
Färg: vit Dricksvattentank 350 l i rostfritt stål
Handuppl. glasfiberarm. plast, sandwichkonstruktion Tryckvattenpump
Relingslist av aluminium med 3 halkippar per sida Septitank till båda toaletterna
Pollare i för, midskepps och i aktern Elektrisk länspump
Stävbeslag med integrerad ankarrulle Handmanövrerad länspump
Pulpits med lanternor
Dubbelt mantåg med 8 rfr mantågsstöttor Motorinstallation
Ankarbox med förstärkning för ankarwinch Volvo D2-40 29 kW/39 hk med segelbåtsdrev
2 stora och 4 små däcksluckor Fast tvåbladig propeller
2 öppningsbara fönster Enspaksreglage
Sidofönster och stora skylights i tonad plexiglas Isolerat motorrum som är åtkomligt från salongen
2 rfr grabbräck på rufftaket och båda akterkabinerna
Två genua- och fockskotskenor med travare o block Bränsletank 210 l i rostfritt stål
Storsegelskotskena med kullagrad travare
2 st 5 brytblock för fall etc från mast till sittbrunn Elektronik

Log, fart och ekolod Raymarine ST60 Tridata
Sittbrunn
Stor självlänsande sittbrunn med 4 bänkboxar Certifiering
Rufflucka av tonad plexiglas CE kategori A
Två öppningsbara portlights till akterkabinerna
2x5 avlastare för  fall etc Garanti
2 st självhållande fallwinchar nr 30STA På skovet och däck lämnas fem års garanti vad avser fel i 
2 st självhållande skotwinchar nr 48STA laminatet som orsakas av vatten.
2 st winchhandtag Båten har 2 års garanti avseende produktions och materialfel.
Durk och bänkar i nåtad teak Garantin på installerad utrustning följer berörd leverantörs
Separat box för 2 st 2kg gasflaskor villkor.
Rattstyrning med kompass och instrumentkonsol
Nödrorkult Vi reserverar oss för ändringar.
Badplattform i nåtad teak med badstege jan-06


