
Förtäckning över uppgraderingar sedan 2010- 
 

UPPGRADERINGAR MARS 2010-APRIL 2015 

.............................................................. 

  

Motorn överhalad av Mitab (Volvo Penta auktoriserad servicefirma), cylinder-topp planad, nya 

packningar, justering ventil-spel, byte kolvringar, ny avgas-limpa, ny bränslepump, två nya 

kompletterande nya bränslefilter, montage ny avstängningskran inkl. slangar vid kylvatten intag, nytt 

kylvatten-filter, ny värmeväxlare (2011) 

(uppgradering av motorn bygger inte på  något haveri eller reparations-behov utan  en planering för 

long life drift) 

  

Gummi-bälg vid drev bytt (2015) 

  

Mast, stående och löpande rigg överhalad hos Seldéns serviceverkstad (Yacht Sport), teleskopisk 

spridarbom monterad på framkant av masten, fall bytta, radar-reflektor monterad på framkant av 

masten, TV-antenn monterad (kabel ej dragen), allmän översyn av vant, vantskruvar, spridare och 

infästningar, utbyte av 3 profiler i förstag för rullgenuan (2011/21012) 

  

Bommen överhalad hos Seldén (VikingYachting), nya revlinor för automat rev, delvis nya inre 

skivblock (2014) 

  

Ny Lewmar bogpropeller (5.5 hk) inkl. kablage, (proffs-inplastning av tunnel och gelcoatering i förpik) 

nödstopps-kontroll, manöverkontroll, startbatteri (Tudor Deep Cycle) monterat av Steve Olsson Båt 

AB, Amundö Marina (2011) 

  

Nya gelbatterier (2012), inkl. kablage och split-kontroll 

 

Nya övre och undre mantåg 2014 

  

Livräddningsflotte (Avon) servad och överförd från väska till ny glasfiber-kassett inkl. tillverkning av 

syrafast rostfri ställning för montage på däck (2012/2013) 

  

Nytillverkning av blått kapell över ratt-piedestal (2014) 

  

Ny soldriven fläkt monterad på däck (2014) 

  

Teakdäcket omnåtat (exkl. sittbrunn och durk i sittbrunn) och mycket lätt slipat (2012) 

 

  

UPPGRADERINGAR MAJ 2015 – AUGUSTI 2017 

.............................................................. 

  

Ny Jabsco toalett inkl. nya slangar och klämmor (2015) 

  

Ny Shureflow tryckvatten-pump samt installation av tryckutjämningstank (2016) 

  



Ny varmvattenberedare ink ventiler, termostat och slangar (2015) 

  

Ny kyl-anläggning (Isotherms stora baserat på vatten som kyl-media) inkl. kompressor, 

bordsgenomföring (ny), avstängningsventil, manöverenhet (2016)   

  

Nytt blått segelkapell (2015) 

  

Ny blå sprayhood inkl nya syra syrafasta rostfria bågar och extra grabbräcke på akterkant (2015) 

  

Nytt blått sittbrunns-kapell inkl. nya syrafasta rosfria bågar (demonterbara) och fästen (2016) 

  

Nya blå vindskydd för montage på mantåg (2015) 

  

Nytt blått skylight-täckning för förliga luckan (2017)  

  

Nya blå fall-påsar för sittbrunn (2017) 

  

Nya backstag (2016) 

  

Nytt storskot (2017) 

  

Extra storfall (reserv ej monterat) 2016 

  

Ny pod och syrafast ställning framför ratten (2015) 

  

Nya blå fendrar (4 stycken plus överdrag) (2016) 

  

Renovering av alla (och delvis nytillverkning) av inre durkar, slipade, epoxi-behandlade på bägge 

sidor, syra bas-behandlade, sprut-lackade 3 ggr med polyrethan lack, utfört 2017 av Göteborgs  

Båt & Finsnickeri   

  

Renovering (slipning, betsning, epoxi och lackbehandling enligt ovan) av bord i centerkabinen samt 

motorhuv och nedgångs-lejdare inkl. montage av nya steg i teak och rostfritt på lejdaren, utfört 2017 

av Göteborgs Båt och Finsnickeri 

  

Nya mattor i förpik, centerkabin och akter-hytt, totalt 5 stycken (2017)  

  

DVD och högtalare (ej monterat) (2016) 

  

Nya blå sitt-dynor för sittbrunnen (2017) 

  

Ny IOR boj inkl. syrafast fäste och belysning (2017) 

  

2 nya gula häst-sko livbojar inkl. syrafasta rostfria pulpit-fästen (2015) 

  

Nytt rostfritt bogankare (safequip) 2017 

  

Ny blyad-tamp för akterdragg/ankare (2016) 



  

Ny Master volt batteri-laddare (2015) 

Ny elektronik installerad (2015/2016) bestående av: 

 -ny logg inkl. kablage och ny givare-enhet 

-nya vindinstrument inkl. nya givare i mast-topp och nytt kablage 

-nytt ekolod inklusive nytt kablage 

-nytt kombinations-instrument (monterat på pod) 

-ny plotter inkl. Navionics kartor för Europa (monterad på pod) – hybrid touch modell 

-helt ny automat-styrning (sensor, givare, ratt-monterad styrenhet samt manöverpanel monterad på  

pod 

  

Alla ovanstående instrument är av fabrikat Raymarine (i50, i60, p70 modell m.fl.) och har monterats 

av Raymarine Sveriges auktoriserad installatör och har den utökade garanti-tiden  genom registrering 

av utrustning hos Raymarine 

  

Helt ny radar-utrustning 2017 (båten har ej tidigare haft radar) bestående av: 

  

-Raymarine Quantum (nya och senaste modellen) inkl. kablage 

-Nytillverkad radarmast (avtagbar) i syrafast rostfritt stål monterad på SB akterspegel , tillverkad av 

Marin Rostfritt i Göteborg och monterad av dem. 


