Utrustningslista Elan 210 – SWE 6
Segling
Storsegel square top från Albatross Segel 2011. Panellaminatduk. 1 rev. Bra skick, inga
skador.
Fock från Albatross Segel 2011. Panellaminatduk. På Harkenrulle. Bra skick.
Stor & fock var på översyn hos Hamel Sails vintern 2017/2018.
Gennaker från Gransegel 2011. Mycket gott skick.
Seldén single line reefing bom.
Mycket tågvirke bytt löpande. Inrullningslina till rullfock & uthal till peke bytt 2019.
Samtlig däcksutrustning från Harken.
Winchar kompletterade med Barton ”the Wincher” för viss self‐tailing funktion.
2st winchhandtag.
Kapell för fock från Albatross Segel. Svart, mycket fräscht.
Stack pack med lazy jacks för storsegel från North Sails. Svart, mycket fräscht.
Instrument/Navigering
Garmin GPSMap 720 med kartor över Stockholms skärgård, insjöar m.m.
Raymarine ST60+ Tridata logg + djup + vattentemp.
Windex, ny 2019.
Handhållen kompass, Silva.
Sjökort över Stockholms skärgård + Kalmarsund.

Exteriört
Robline ryggstöd på mantågen.
1 st ankare med 5 meter kätting + ca 30 meter ankarlina.
6 st fendrar
Komplett uppsättning förtöjningslinor inklusive 1 st lång 30 meters tamp.
Bergskilar 4 st inkl. hammare.
3 st sittdynor, 2 enkla + 1 dubbel.
OK för lyft av köl.
De verktyg som krävs för att lossa och dra kölbultar.
El
40 Ah gelbatteri. Nytt 2018.
Uttag för landström i sittbrunn.
Kablage för koppling till landström inklusive EU‐adapter.
Landströmsladdare.
Enhet för batteriövervakning (spänning, laddström m.m.)
50W utvikbar solcell med regulator. Passar perfekt för att knyta längs relingen.
Salongsbelysning
220V uttag i salong (funkar endast när landström är inkopplat).
Vit topplanterna.
Interiört
Dynor i orginalklädsel röd. Mycket bra skick
Stereo/radio med 2st högtalare invändigt + 2 högtalare i sittbrun.55L färskvattentank med
Gardenakoppling för påfyllning.
Diskho med färskvattenkran med fotpump.
Fast monterat kylfack med 12V kompressor under nedgångsstege.
Primuskök med 2 kastruller och stekpanna.
Komplett uppsättning tallrikar, glas, kaffekoppar och bestick för 2 personer.
Insyns/solskydd för salongsfönster och förlucka.
3st väskor som passar att hänga längs skrovsidorna för smart förvaring (orginaltillbehör).
Brandsläckare monterad under nedgångsstege.
Första hjälpen kit
Motor
Yamaha FH4 fyrtakts 4hk motor. Mycket bra skick, startar alltid lätt. Med intern bränsletank
+ koppling för extern tank. Servad av Brohäll Marin 2019.
1st 5L reservtank.
1 st 12L bensintank med koppling till motor.
Motorfäste på akterspegel.
Övrigt
Däckställning från Press & Son för övertäckning.
Presenning med endast ett litet hål som behöver lagas inför nästa vintersäsong.
Gummistroppar för fäste av presenning.
Roder & köl renslipade 2018 och 4 lager epoxi + Trilux hård bottenfärg applicerad.

