Wasa 30 SWE31
Utmärkt skick på utrustning, segel, motor. Påkostad och genomgående ny däcksutrustning (Harken
winchar & Spinlock avlastare). Skrovet är välbyggt och mycket starkt, enkellaminat med längsgående
stringers. Allt strukturellt noggrant genomgånget. Nytt roder etc.
Inredning funktionell. Inte vacker. Bruksfinish på fribord etc.
Mycket snabb båt!
Motor
Saildrive 330 MkII + 2-bladig flex-o-fold foldingpropeller (nyinstallation av Wasavarvet 2015).
Rigg
Seldén Mast med enkla svepta spridare.
Benns Bom (ny 2017).
Seldén Rodkick (2014)
Spinnakerbom
Samtlig stående rigg (vant och stag) utbytt de senaste 5 åren (Dyform i förstag, 19-trådig RF i vant).
Nytt akterstag i Hampedijan DynIce Dux 2017. Akterstagslatta Benns (2017).
Segel – transport/träning
Storsegel 2010 (kolfiber, ok skick)
Storsegel Äldre (Dacron, dåligt skick)
Fock 2011 (Kevlar, ok skick)
Genua Äldre (Mylar, replik bruksskick)
Spinnaker 2 st äldre (bruksskick) + Spinnakerstrumpa 2010
Segel - Race kit (säljes separat)
Storsegel Boding G2 kolfibermembran från 2017 inkl nytt bomkapell med tryck Wasa 30 SWE 31
Revbar North Sails 3Di-fock från 2016 (vinterförvarad inkl översyn hos North Lidingö)
Spinnaker S1 Bainbridge AIRX 2015
Spinnaker S2 i Contender SK75 2016
Spinnakerbom i kolfiber med Forespar-beslag 2016
Däcksutrustning
Fallvinschar Harken självskotande 20 ST på rufftak (2016)
Skotvinschar 2 st Andersen 28.
Nya kullagrade Harken skotvagnar och skenor för storsegel och fock (2016).

Spinlock avlastare för fall-, trim och akterstag (blandat XAS, XTS och XTR). Spinlock PXR och Harken
Cam Cleats. Samtliga nya 2015-2017.
Elektronik/Instrument
Nexus NX2 (2012) med lod, logg och vind. 2 st NX2 multi displayer och 1 analog NX2 Vind
VHF Lowrance med masttoppsantenn (2016)
Simrad TP22 Autopilot
Nasa batterimonitor BM1
2x60W Solcellspaneler + regulator (ena panelen från 2014, andra från 2016).
LED-lanternor (2016)
Inredning, säkerhet etc
Rörkojer/soffor i salong. All träinredning avlägsnad.. Akterruff med 2 sjökojer. Förpik orginal med
dubbelkoj. Dynor från 2012.
Livboj, Ankare, Förtöjningsgods, fendrar.
60 cm mantåg (ny vajer 2015). Säkerhetslinor längs däck och kopplingspunkter för säkerhetsselar i
sittbrunn.
Länspump och ISAF cat3 godkända självlänsar.
Alla bordsgenomföringar bytta senaste åren. WC och självlänsar genomföringar i komposit (True
Design).
Köksmodul med 2-lågigt spritkök, diskho, sjö- och färskvatten (tank 50 l)
Toalett (Jabsco 2017)
Nytillverkade oanvända durkar i 18 mm mahogny med 6 lager lack från Wasavarvet.

Skrov, övrigt
Wasavarvet har utfört en rad underhållsarbeten under åren och har full historik över ägarlängd och
åtgärder.
Nytillverkat roder och nya roderlagringar, förlängd och förstärkt hjärtstock 2013
Kölen avplockad och inspekterad, renblästrad och rostskyddsbehandlad
Nya röstjärnsinfästningar, mastfot och ringskott som förstärker midskepps och akterskeppets
Nya fönster och förpikslucka
Botten epoxybehandlad och renslipad från all bottenfärg (krav för förvaring av båt i Mälaren).
Mycket slät och i bra race-skick.

Pris

Båt inkl. all utrustning förutom Race kit

75 000 kr

Race kit

35 000 kr (mindre än 1/3 av nypris)

