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Data över Winga 87 MS 1978 
 
 
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. 
 
 
Båttyp:  Winga 87 MS Byggd:  1978 
Längd: 8,75 m  Motor:  Volvo Penta MD 17 C/110S 
Bredd: 3,20 m  Motorår: 1978 
Djup: 1,30 m  Hk: 36 Hk 
Vikt: 4100 Kg  Bränsle:  Diesel 
Kojer:  4 + 2 st  Kylning: Sötvatten 
Segelyta: 44,6 kvm  Däckmtrl: Plast 
Skrovmtrl: Plast  Båtnummer: 8022 
Skrovfärg: Vit  Barlastköl: 1200 kg 
Konstruktör: Rolf Eliasson Akterruff med två kojer 
 
Övrigt: Båten och motorn i gott skick, varvsskött på Björnhammarvarvet 
(Volvo/Penta specialist) sedan 2005, fina dynor och resårmadrass i Captains cabin. 
Kölen epoxibehandlad 2002, 2006 och 2012.  Motorn; ny avgaskrök 2001, nya spridare, 
ventiler -97. Segel fabrikat Lundh från 1997. Livräddningskrans och separat livlina. 
Vintertäckning med aluminiumställning Press & Son speciellt byggd för en Winga 87 
inklusive presenning. 2006 
 
Under senaste vintern 2011/12 har Björnhammarvarvet gjort följande omfattande 
arbeten: 
Slipat ned/blästrat utsidan av skrovet under vattenlinjen, epoxibehandlat och målat 
botten och vattenlinjen. Allt professionellt utfört. Varvet kunde även fastställa att 
skrovet inte drabbats av s.k. plastpest eller osmos vilket de kan intyga. Gummilist runt 
skrovet vid relingen demonterad, skarven mellan underdel och överdel extra tätad. 
Grabbräcken i teak nedslipade och försedda med ny träplugg i teak för skruvarna. 
Ny montering av gasolflaska inklusive nya kopparrör, anslutningar, gaskranar och 
slangar. Gasflaskans placering flyttad till ankar box i fören och monterad på säkert sätt 
utan fara för gasolläckage och eventuell antändning.  
Solcellspaket borttaget då det var ur funktion men alla anslutningar finns kvar. Utsidan 
av båten är därmed i mycket fint skick. 
Motorn genomgången, servad och vår utrustad av Björnhammarvarvet, inklusive byte av 
sedvanliga detaljer som impeller, oljefilter, olja, frysbricka etc. Allt funktions provat och 
befunnits i gott skick av varvet. Protokoll finns. 
 
Båten totalrenoverad 2006-2007 på Björnhammarvarvet då följande åtgärder vidtogs: 

- Nytt kapell i blå färg, inklusive bomkapell. 
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- Komplett genomgång och service av motor inklusive konservering. Detta gjort 
varje höst sedan dess av Björnhammarvarvet i Svinninge, Waxholm. 

- Service av S-drev inklusive byte av membran/gummibälg. 
- Tätning och delvis ombyggnad av hjärtstock vid roder. 
- Ny friläggningsvajer inklusive montering och funktionsprovning samt ny 

konstruktion av styrningsfunktionen. Praktisk funktion med valfritt antingen 
rattstyrning eller roder för segling, omkopplingsbart under färd vid behov. 

- Alla kranar genom bordgenomgång utbytta till kulventilstyp. 
- Nya självlänsar med nya bordgenomföringar av kraftig typ och med nya slangar 

för självläns ur sittbrunnen. 
- Delvis byte av gummilist runt hytt/doghouse och tätning. 
- Ny Webasto-värmare diesel professionellt monterad av installatör 2007. Använd 

ytterst sällan max 10 timmar. 
- Montering av ny GPS/ navigering av typ Garmin 192Ci augusti 2005 
- Ny badplattform i aktern monterad, Båtsystem PT 125600. 
- Nytt Peke inklusive infälld stege monterad i fören; Båtsystem HP65 + BU55P 
- Nya vindrutetorkare inklusive torkarblad, 3 extra motorer i reserv  

 
Övrig utrustning: 
       -      Amperemätare för kontroll av batteriladdningen  

- Ankarolina rullar, två stycken; en lång i aktern, en kortare i fören 
- Ankare (tre stycken) inklusive tilläggningsutrustning som hammare och dubbar 
- Ankare, ett av ovan, av kraftig typ med lång kraftig lina för ankring på svaj i vikar 

eller sjö.  
- Ankare Bruce i rostfritt stål, 15 Kg, ett av ovan, placerat i hållare i aktern. 
- Antenn för kommunikationsradio (ej radio) 
- Autopilot; installerad 2001. 
- Barometer av marin typ i mässing, monterad på tavla med klocka och 

termometer placerad kabinen, 
- Batterier 75 Ah, 3 stycken i god kondition med förstärkt fasthållningssäkring. 
- Bomkapell/segelkapell 
- Brandsläckare 2 st, en i sittbrunnen och en i kabinen 
- Bränsletank 110 liter. 
- Båtvagga original i stål 
- Båtshakar, 2 st varav en med justerbar längd 
- Diskho rostfri med blandare försedd med varm-respektive kallvattenkran. 
- Dusch som en del av tvättfat 
- Ekolod Humminbird wide One hundred install. 1998 
- Fendrar i olika storlekar inklusive två stycken större bollfendrar 
- Fenderhållare för förvaring av fendrar vid mantåg 
- Fotpump för havsvatten till diskho 
- Fullattestor 1997, Lundh Sails, översyn och försedd med plastskoningar vid 

lattfickorna, inklusive nya lattor, 2009 
- Fågelskrämma, naturtrogen uggla i plast, fungerar utmärkt och håller småfåglar 

borta 
- Färskvattentank ca 200 liter, tryckvattensystem av hydrofortyp 
- Förtöjningsutrustning för hemmabryggan inklusive bryggförtöjningar med 

gummidämpningar 
- Gasolspis Eno 3 lågig med ugn 



- Gasflaska i komposit av typ P6 
- Genua segel, Lundh Sails 1997 
- Gennaker segel, lite använd 
- Hållare i teak för kikare placerad nära förarplatsen 
- Kompass Silva fast monterad i tak vid förarplats,  inköpt 2006 
- Ny kylbox 12v, 2009 
- Logg 
- Länspump elektrisk, 2007 
- Länspump manuell 
- Radio av gammal typ i ruffen 
- Rattstyrning och vid segling omkopplingsbar med ett enkelt handgrepp till 

rorkult. 
- Rullgenua,  Harken 1997 
- Seldenrigg i aluminium 
- Selftailingwinschar, 2 styck 
- Selftacker skena för fock 
- Septitank rostfri ca 55 liter 
- Välvårdade sittdynor i kabinen av vinröd sammetstyp, i mycket fint skick. 
- Sittbrunnsdynor 
- Sittbrunnskapell, hemmasytt men i bra skick, 2001 
- Teakdurk laminat 
- Termometer av marin typ i mässing, fast monterad på tavla med klocka och 

barometer 
- Tryckvattenstank för färskvatten 
- Tågvirke, linor, tampar i riklig mängd. Sex stycken helt nya i vitt, rött och blått för 

förtöjning vid hamn. Lång förtöjningslina av flätad typ. 
- Ugn gasol i samband med gasolspis 
- Vantskruvar nya 2009 
- Varmvattensberedare, rinnande vatten i kran, Junker gasol, nyrenoverad där 

väsentliga delar byttes ut, sommaren 2010 
- Vattentoalett, ny 2007 
- Vindinstrument Hella 
- Väggklocka av marin typ i mässing på tavla med termometer och barometer 
- Värmare diesel Webasto,  2007 använd ca 10 timmar, kräver mycket lite service 

eller underhåll enligt tillverkaren 
 


