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2021 
Nytt mantåg av Benns 
Förbereddelse av code0 med nytt fallbox på masten (gjort av Benns)  
Riggcheck av Benns  
Ny furler Seldén 204S av Benns  
Nya dyneema, fock, code0, och storfall 
Nya VHF kablar  
Ny combi batteriladdare (30A) och inverter,  
Victron Separat batteriladdare till startbatteriet 
Nytt startbatteri 
 
2020 
Bytt av bälg av Brohäll Marin Bullandö,  
Ny solpanel SUNBEAM system tough+ 55w black optimerad för partiell skuggning  
Nya vattenslangar för kall och varm vatten 
 
2019 
Nya LiFePO batterier - 2xSunbeam Smart Basic 100Ah  
Ny generator,  
Battery isolator Mastervolt 1602IG  
Galvanisk isolator VictronVDI 16  
Nya kablar, kopplingar, strömbrytare, säkringar, kopplingsplintar  
Simarine Pico (SC301 shunt till förbrukningsbank, SC501 shunt till startmotorbank, SCQ25 4x shunt till 
större förbrukare, ST107, mätare till alla tankar)  
Ny Rutgersson storskot skena + vagn  
Nya linor till spinnaker (dyneema)  
Segel genomgång, UK Syversen 
 
2018 
Ny skärm Raymarine i70s 
AIS Garmin 600 - AIS transponder 
Ny VHF antenn och kabel genom masten 
Nya kabelgenomföringar på däck (VHF, lanternor, vindinstrument)  
Ny gasol ventil (till flaskan) 
 
2017 
Nya segel UK Syversen Tape Drive Carbon (stor + fock)  
Ny fock kapell + nytt Stackpack  
Gobius givare till septitanken  
Ny toalett Jabsco twist ‘n lock  
Nåtnning av hela sittbrunen  
Genomgång av gasolinstalationen, nya slangar  
Nya högtalare (6” i salongen)  
Cigg uttag i alla kabiner  



Storfall i dyneema 
 
2016 
Dieseltank genomgången och ny givare 
All gammal bottenfärg borttagen 
Kolfilter Jabsco 
 
2015 
Armatur i pentryt (LED) 
Trippelgivare (lod, log, temp) 
Flux-gate kompass integrerad i nätverket AIS (Garmin AIS 300) integrerad i nätverket Radio med 
blåtand, högtalare i salong, akterkabin och sittbrunn 
 
2014 
Led i all belysning inkl. lanternor 
Genomgång av el med ny brytarpanel för sittbrunnsinstrument Förbrukningsbatterier (2x75 Ah) 
Backstag och akterstag i dyneema Revlinor, storskot, fockskot Drev omlackat, tvåkomponent Nytt 
Raymarine nätverk i hela båten Plotter (Raymarine a75, east coast, 13P platinum+) Vindinstrument, 
i70 och st60 VHF (Shipmate 8300) med ny antenn i masttopp och nya kablar Autopilot (Simrad WP32, 
monterades in ny 2014) Livboj, Hammar Lifesaver (amerikansk fotboll) 
2 brandsläckare (pulver, kolsyra) 
Släckspray vid spisen 
Kastlina 
Brandvarnare 
Gasolvarnare 
CO-varnare 
Pressening 
 
 


