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Tre kabiner och dubbla dörrar till toaletten - från främre kabin och från salongen - lika som på 390.  
Större motor än standard – VP T2003, 43 hk 
 
Komplett ägarlista finns samt all dokumentation för utrustning och arbeten. 
  
EL.ankarspel i fören Lewmar med ankare och galvad kätting.  
Däckspolpump med slang.  
EL.ankarspel i aktern med ankare och 50m blyad lina (2016)  
Öppen pushpit med stabil stege.  
Instrument: Log, ekolod, vind och autopilot B&G.  
2 st kartplotter Lowrence HDS 10 – en i sittbrunn och en vid navigationsbordet - ihopkopplade i nätverk med 
radar, AIS data och samma rutter synliga på båda enheter. 
Pulsradar Simrad 2kW  monterad på nivåreglerande mast från Scanstrut på akterstaget. 
AIS klass B True Heading (MMSI omprogrammeras av köpare) 
VHF med Navtex – Nexus NX 2500 (MMSI kan ändras av säljare) 
VDO radio/CD.  
LED TV med antenn i masttop 
Batteribank 2 x 75A (2013) + start 75A (2013)  
Landströmsladdare Cetec 25 A och 5A för startbatteri. 
220V AC omvandlare vid navigationsplats. 
Solpaneler 2x130W på RF båge i akterspegel (båge fullt demonterbart – sitter med klämkopplingar). 
Värmare - Eberspächer D3 – 2010 med utblås i salong och alla 3 hytter.  
Kyl Isotherm (2010) 
Dusch på WC och på badplattform. 
RF holdingtank med däcktömning och el-pump för sjötömning. Nya slangar och ny toa. 2014.  
Ugn med elstart (2010)  
Kolfilterfläkt ovan ugn (2016) 
Läder på ratt och på värmeisolerad mast i salong (2012)  
Peke med fäste för gennaker och med rejäl stege för landstigning - pulpit omgjord med öppning.  
Alla fall bytta (2012 + 2016) 
Större vinschar, 56CST för genua, 46C för spinnaker + fyra 40CST fallvinschar.  
Alla fall + rev dragna till sittbrunnen. 
Hydraulisk akterstagsträckare,  
Harken rulle i fram.  
Ny bom från Selden för Singel Line Revning – rev dragna till sittbrunn 
Stor och genua från 2010 i Pentex, Stack-pack från North  
Spinnaker  med strumpa – sällan seglad.  
Gennaker med strumpa (2012).  
Livflotte (ny 2015) 
Däckställning från Press & Son med två tunga pressar.  
Separat däcktäckning, 2-delad att hänga på bom+spinakerbom. 
Alla dynor nya 2010, fjädermadrasser, bäddmadrasser och formsydda lakan 2012 i de bägge bakre kabinerna.  
Kompletterade genuaskenor med utväxling från Ronstan (2016) 
Dävertar till gummijolle från Båtsystem(2016) 
Ny sprayhood (2016) 
Skrovet renslipat och målat med 5 lager epoxi (2012) 
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Bottenmålat med VC17-västkust 2016 
Förtöjningstampar med gummidämpare. 
 
Ingår ej: 

- Gummijolle 
- Vindroder 

 

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. 

 


