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Inköpt 1992. Troligen 2 ägare före. Byggår 1984, ¾ fabrikat. 

Segel: Storsegel  (full-latte)  37 m
2 

? Nytt 2003 

 Harken travarsystem på mast 

 Fock, självslående (ny skena) 27 m
2 

 ca 10 år 

 Genua   46 

 Spinnacker  (+ bom)  74 m
2 

 

 Hårdvindsfock  18 m
2 

 

 Stormfock 

 Stormstor (ej monterad)  1995 

 Lasyjacks och säck på bom för stor, 

 ”på däck-säck” för fock 

 Till stor del nytt tågvirke 2007-08 

 Nya avlastare (12 st) monterade 2008 

 Benn,s pneumatisk kickstång 



 Motor: Volvo-Penta MD  2030   ny 2003 

Propeller 3-bladig, folding 

Dieseltank ca 80 liter 

Teakdäck renoverat under senaste 4 åren. Slipat och ny nåt.  Mindre 

underhållsarbeten återstår. 

Specialbyggd stege i fören 

Vinschar; Barbarossa. 

2 st ” stora ”selftailing” vinchar, + två stora vinchar, + två mindre 

vinchar. Samtliga vinschar renoverade och kromade 2003.  

Nya däcksbeslag 2007. 

Värmare Ebersprächer D5W ny 2005 vattenburen 

Spis Gasol 2 lågor/ugn  ny 2008  

Aluminiumplåt monterad som ”tak” över spisen, för att underlätta 

rengöringen. 

Fjäravstängningsventil, ny monterad 2012. 

Ny gasolledning monterad 2008 

Vattentank ca 60 liter, med elpump. 

VHF-radio ICOM IC-M501Euro 

Autopilot, Raymarine, ny, monterad 2011 

Nexus instrument med server, vind, log, kompass. Lod ännu ej 

monterat. 

2 länspumpar 

Toa ny 2006, tanktömningspump bytt 2008 . Septitank ca 40 liter 

Batteribank (3 x 105 ah ), bytt 2010. Separat startbatteri, bytt 2012. 

Renovering av elsystem 2011-12. 



Landströmsinstallation med jordfelsbrytare monterad 2006 

Nya laddare till batteribank, ännu ej monterade (liksom 

övervakningsinstrument för batteri) 

2 solpaneler. 

Bruse ankare samt reservankare. 

2 brandsläckare. Brandfilt. 

 

 

 

Har gjorts. 

Under 2012 har båten totarenoverats invändigt. Ca 300 timmar har lagts 

ned på att slipa, måla och reparera småskador. Helt nya dynor har lagts i 

hela båten. Elsystemet har totalrenoverats. Mindre detaljer återstår. 

 

 


