Utrustningslista
Båtmodell: OE 32
Åsmodell: 1982
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.
www.batagent.se
____________________________________________________________________________________________________

Motor
Vetus 42 hk
Rigg & Segel
Rullgenua
Storsegel
Gennaker
Spinnakerbom
Alla nödvändiga fall: storfall och ena genuafallet i Dyneema, reservfall genua i wire/flätat
Gennakerfall, gennaker skot, gennaker halsarrangemang med specialgjort peke i rostfritt
Storskot 6-skuren talja, skotskena
Genuaskot med kontinuerligt justerbara skotpunkter och självlåsande vinschar
Stående rigg: toppvant, dubbla undervant och dubbla häckstag 7 mm wire, bytta 2007, förstag i
Furlex, 8 mm wire bytt 2015
Skrov & Däck
Sittbrunnstält, ett äldre heltäckande och ett nytt mindre som fortsättning på sprayhooden
Vindskydd som fästs i mantåget
Lagun-bord med två fästen i sittbrunnen
Förtöjningslinor
6 st fendrar
Ankare: 15 kg Brucekopia med 3m kätting och Ankarolina i aktern, 12 Kg "Paraplydragg", Danfort
med egen lina samt extra Ankarolina på rulle
Ankarlina på rulle
Instrument
Kompass i sittbrunnen, Silva
Barometer i salongen, Schatz
Logg (Osäker funktion)
Klocka, Amperemeter, ej inkopplad
Voltmeter med omkoppling mellan batterigrupperna
GPS Garmin 128
Ekolod (osäker funktion pga. fel på display)
VHF
AIS True Heading
Autopilot Raymarine Ev - 100

Elektronik
2st 12 V 70 Ah för förbrukning
1st 12 V 70 Ah för start
Skiljerelä och två huvudomkopplare för ”förbrukning” och ”start”, säkringar, omkopplare och
indikatorer för olika förbrukare, voltmeter för generatorn i motorpanelen i sittbrunnen
Stereoradio med CD-spelare
Trådburen fjärrkontroll och två högtalare. Möjlighet att koppla radio eller VHF till enkelhögtalare i
sittbrunnen
Landström
Mobitronic laddare
Komfort
Elektrisk Tryckvattenpump
Toalett med septiktank och däckstömning
Värmare Ardic för dieselbränsle, inte körd på flera år
Figursydda bäddmadrasser i förpiken
Säkerhet
Två brandsläckare (bör kontrolleras)
Övrigt
Gasolbehållare P5 nyfylld med nybytt reduceringsventil. Ny magnetventil för fjärravstängning
inifrån båten
Båtsmansstol
Manuell länspump Whale Gusher
Båtbotten renskrapad och epoxibehandlad 2020
Uppställningsvagn och täckställning kan diskuteras
Kända fel
Nivåmätare bränsletank, osäker funktion (mätsticka medföljer)
Fyller man vattentanken till max finns ett mindre läckage på toppen av styrbords tank som kommer
fram nere vid durken
Avloppet till länspumpen är en grov slang som får hållas utanför båten, bör hittas en mer permanent
lösning
Bränsletanksmätaren fungerar inte, kontrollera bränslenivån med mätsticka
Tveksam status på navigationsljusen, bör gås igenom, t.ex. kontaktfel för Motorlanterna
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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.
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