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

vilka bud som kommer in.  
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Fakta 
Årsmodell: 2001 (Sjösatt 2002) 
Längd: 11,70 m 
Bredd: 3,54 m 
Djupgående: 1,98 m 
Deplacement: 7100 kg 
Kölvikt: 25000 kg 
Költyp: Fenköl 
Färskvatten: 2x100 liter 
Bränsletank: 80 liter 
Varmvattenberedare: 20 liter 
Septiktank: 40 liter 
 
Motor: Yanmar 3GM (28hk) 
Propeller: 3-bladig folding 
 

Utrustning  
3-kabiner 
Mörkblått skrov 
Limmad teak på däck och i sittbrunn 
 
Rigg: 
Självslående fock på nedsänkt rulle.  
Storsegel med genomgående lattor.  
Sailpack med integrerade lazyjacks (2010).  
Gennaker med gennakerstrumpa.  
Seldén single reef system.  
Rodkick.  
Skot och Dynemafall från 2010. 
Alla fall och skot dragna till sittbrunnen och styrplats.  

Andersen vinschar 48ST, varav styrbords vinsch är elektrisk 1000 watt (uppgraderad 2012).  

Batteribank 400Ah förbrukning (2012) 
Separat startbatteri (2012).  
Grova laddkablar till batterier (2011).  
NAPS solpanel 44Watt, tunn modell 
Laddningsregulator Maxpower (2010). 
Landström. 
Autopilot Autohelm 4000+ Mk 2 kopplad direkt på roderkvadranten.  
Silva NX2 instrument med Vind, GPS, Multidisplay samt repeater till navbordet.  
Båtanpassad strömsnål PC kopplad till seglingsinstrumenten och AIS-mottagare för navigation (2011).  
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Transflektiv vattentät skärm Argonaut monterad i sittbrunnen och kopplad till PCn för visning av 
sjökort (2011). 
VHF med masttoppantenn, fjärrmikrofon i sittbrunnen, DSC och AIS-mottagare 
Nya koaxialkablarkablar till Masttoppsantenn 2011.  
Stereo med högtalare i ruff och sittbrunn. 
DigitalTV som även fungerar som datorskärm vid navigationsbordet (2011).  
Nytt ankarspel (omonterad). 
 
Sprayhood  
Sittbrunnstält (2010).  
Läderklädd ratt (2010).  
Bruce-ankare 15kg. Ankarolina.  
Dieselvärmare Eberspächer Airtronic D4 med utblås i samtliga rum samt i torkskåp på toaletten.   
Dusch i sittbrunn/badplattform samt på toaletten.  
Stor kylbox från Isotherm.  
Gasolspis ENO med 2 lågor samt ugn. Nya gasledningar 2011.  
Sittbrunnsbord i teak (2010).  
Septiktank med däck- samt sjötömning. Nya toaslangar 2009.  


