
 

Utrustningslista Steel Ocean Lady 430, ”S/Y Stundom”. 

nr 127 

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

båten oaktat vilket bud som kommer in. 

Säljes genom Båtagent Sverige. 

www.batagent.se 

Anders Hultman 

Mail: anders@batagent.se 

0046(0) 73 430 35 91 

 

Längd:12,90  

Bredd:4,04 m.  

Inkl peke 13,70 m, 

Djupg. 2,10 m,  

Fri höjd 19,75  m 

En varvsbyggd one-off båt, byggd av Stålmarin AB i Lindome. Ritad och konstruerad av 

Arne Borghegn och Håkan Börjesson, inredd av Båtsnickarna i Göteborg. 

 

Skrov byggt av 4 mm stål med runda slag, tvärgående spant och längsgående stringers, delat  

lateralplan, vingköl av 6 mm stål, roder förankrat i lagerhållare. 

Längsgående avbärarlist på bordläggning av rostfritt. 

Däck av stål och all överbyggnad av rostfritt syrafast stål. 

Peke med lanternor och tillhörande trappstegar i olika längd. 

Klassificerade lanternor i rostfritt. 

Uttag för landgångsfäste. Går att använda även SB, BB och akter. 

Lewmar ankarspel, manövrering från sittbrunnen eller från fördäck. 

60 m 10 mm kätting med Delta ankare  med blyvikt, det finns även CQR och Bruceankare. 

Extra ankare Bruce med lina, som går att använda samtidigt. Upptagning av extra ankare på 

Lewmar kapstan. 

Kättingbox  av rostfritt stål med dränering, eluttag för 220 V landström, utrustad med krokar 

för förtöjningsmaterial mm, lucka av rostfritt stål med pålagt teakdäck med ventilation. 

Teakdäck ursprungligen 15 mm, efter slipning år 2014 är det ca 12 - 13 mm. 

3 st Lewmars Ocean däcksluckor, utrustade med nedtagbara galler av rostfritt stål. 

Samtliga portlights-ventiler är av Lewmar och öppningsbara. 

5 st Vetus doradventiler på rufftak. 

Rostfri förvaringsbox på däck till fall för riggen, mm. 

Säkerhetsräcke båda sidor om masten. 
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Ankarspel Lofrans/ Tigres 1500W  i akter med Bruceankare och ca 40 m 8 mm kätting, går 

även att använda samtidigt med extra ankare med lina, manövreras både med 

fjärrmanövrering och från sittbrunnen. 

Targabåge med radar, VHF-antenn,GPS-antenner,  akterlanterna, däcksbelysning, samt övrig 

belysning, mm 

Antennisolatorer på häckstaget. 

Mantåg runt båten är av rostfritt, i aktern öppningsbara grindar. Bad och räddningsstege 

placerad på SB sida akterut. 

Sittbrunn av rostfritt stål, klädd med teak och med frontrutor i aluminiumprofil, samt 

Doughouse, kapell över sittbrunn med kapellsidor med fönster som går att rulla upp. 

Ytterligare större solskydd som sätts på bommen finns.  

Alla beräkningar för rigg är gjorda och levererade av Seldén. Rullmast för storen, förseglen i 

rullar. Förseglet finns i olika storlekar.  Samtliga segel från Albatross 

Mast utrustad med steg, 2 st Rurgerssons vinschar, topplanterna, varningsblinkers, 2 st VHF- 

antenner, däcksbelysning, mm 

Spirbom med tillhörande utrustning. 

Tenfjord hydraulstyrning H68S med cylinder JR135. 

Lewmar vinschar 24 V, 2 st elvinschar 56, 1 elvinsch 40, går även att använda manuellt. 

2 st manuella vinschar 56, 1 st manuell 30 

All segelsättning och vinschar sköts från sittbrunnen.  

Total segelarea med genua, fock och storen är ca 125 m2. 

Nedgångslucka av rostfritt med luckor av lackerad teak, finns även transparanta luckor och 

även galler av rostfritt material. 

Båten är isolerad och sprutad med polyuretanskum. Vattenburen värme med radiatorer i hela 

båten som drivs av huvudmotorn och elpatron.  

Inredning av mahogny och durk av ribbad teak. 

Salongsbord hopfällbart och vridbart med förvaringsutrymme. 

Bogpropeller Sleipner 7 hk, 24 V, manövreras från sittbrunnen. 

Huvudmotor Perkins 4,236, 84 hk, 62 kW med Aqua cv knut till axel. Propelleraxeln 40 mm, 

rostfri propellertrumma med cutlesslager som är vattensmort , morsetätning för 

axelgenomgång i båten.  

Huvudmaskinens instrument är placerade i sittbrunnen där start och stopp sker, separat 

startbatteri. 

Extra generator Prestolite till huvudmotorn 24 V, 75 Amp. 

Backslag Hurth HBV360, red 2:1. 

Spurs Cutter för avhuggning av tampar i propeller. 

Propeller 22x15 höger, med zinkmutter. 

Westerbeke elgenerator  6,5 kW, 220 V, separat startbatteri, manöver från navigationsplats. 

Drivmedel, diesel till motorerna, 3 st tankar inbyggda i skrovet, ca 1900 L med nivåmätare 

display på instrumentpanel.  

Dieselpump till huvudmaskin och elgenerator med förfilter CAV. Även utrustad med 

möjlighet till omkoppling till en fjärde separat tank för renad returdiesel  vid svåra 

förhållande. 



Båten går även att trimma med dieseltankarna med en separat elpump som kan tanka diesel 

mellan SB och BB tank. 

Avgasutsläpp i aktern med vattenskylt avgassystem på bägge motorerna. 

Pentry med 3-lågig kardanupphängd gasolspis med ugn. 

Elektrisk säkerhetsventil, av- och påstängning i pentryt, och ansluten till gasolflaskor som är 

placerade i rostfritt stuvningsutrymme i aktern med teakklädd lucka. 

 Gasolledning av heldraget kopparrör från tuber till pentry.( Finns även plats för annat 

ändamål i utrymmet). 

Separat tank för gråvatten från samtliga hoar och handfat med elektrisk tömning med Jabsco 

pump som går att torrköra. 

Även en Whale bilge manuell pump som tömmer gråvattnet.  

Färskvattentank ca 350 L med tryckvatten Shurflo-pump med expansionskärl. 

Varmvattensberedare 20 L med elpatron 800 W och uppvärmning från huvudmaskin. 

Elspis med ugn och 2 plattor samt mikrovågsugn. 

Diskbänk med 2 hoar med tryckvatten för varmt och kallt vatten. 

24 V Frigomatic K35  kyl och sval-box , (samt Frigomatic K35 frysbox i maskinrummet). 

Båda med extra utvändiga vattenkylningar. 

220 V, 12 V uttag i anslutning till pentry. 

Toalett i akter med handfat, varmt och kallt tryckvatten, elektrisk vattentoalett Jabsco med 

stor sits, anknuten till tömningsbar septietank 95 L med däcksanslutning. 

Jabsco toalett i för, stor modell med handpump och med separat septietank. Handfat varmt 

och kallt tryckvatten, dusch med Jabsco elektrisk pump, som går att torrköra, för duschvattnet. 

Länspump, manuell i utrymmet i sittbrunnen. 

2 st Rule elektriska dränkbara länspumpar med nivåreglering, en i salong och en under maskin 

i separata nedfällda brunnar. 

Stor 1-tums impeller- länspump monterad på huvudmaskin med elektrisk magnetstyrning. 

220 V landströmsinmatning till Mastervolt isolationstransformator. 

Odelco central JF16/25 EV, med automatisk växling mellan landström och elverk samt 

jordfelsbrytare, därifrån går strömmen till manöverpanel med automatsäkringar och 

fördelning av olika komponenter.   

Samtliga utrymmen har 220V uttag. 

Multi Plus 24 -3000 70-16/230-240V laddare och inverter. 

Inverter Victronic 24 V till 220 V. 

Laddare Tecsup  24 till 12 V batteribank. 

Laddare Ctek M 300 marin, 220 V till 12 V 

Laddare Ctek MXT 4,0, 220 V till 24 V 

Batteribank UPLUS  AGM batterier, 300 Ah 12 V, 200 Ah 24 V,  

Odelco Batt.meter, indikering och fuktionsöversikt för 12 och 24 V 

Instrument från Silva Nexus, vind, fart, djup, autopiltot, m fl 

GPS plotter Garmin 6012 

Radar Furuno M1832 

Icom M501 IC Euro VHF/DSC kontroller DS-100 stationär, samt bärbar VHF M1 Euro V. 

Epirb E3M MCmurdo 406 MHz, går att ladda om. 



Uppgifterna på utrustningslistan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft möjlighet 

att gå igenom utrustningen detalj för detalj, uppgifterna förväntas vara korrekta men kan inte 

garanteras av Båtagent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


