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Vad vi har kompletterat med sen 2002 
 
I strävan att få den perfekta långfärdsbåten har vi under åren från det vi köpte seaQwest 
till det att det är dags att ge sig iväg kompletterat med mängder med saker.  
Genom vårt engagemang i JRSK (Jordenruntseglarklubben) har vi kommit i kontakt med 
massor med trevliga och erfarna långseglare, vilket varit ett stort stöd i utrustandet av 
båten.  
 
 
KOMPLETTERANDE UTRUSTNING FROM 2002 
Nya gardiner      nytt -03 
Högtalare i sittbrunn med separat diskanthögtalare   nytt -03 
Battmeter      nytt -03 
Automatisk länspump     nytt -03 
Förbrukningsbatterier     nytt -03 
Tryckvattensystem saltvatten (uttag disk+brunn)   nytt -03 
GPS plotter Raytheon 435     nytt -03 
Gummibåt Quicksilver 270     nytt -03 
Stävstege      nytt -03 
Utombordare, Mariner 6hk fyrtakt    nytt -03 
50m kätting, 8mm kallibrerad    nytt -03 
3st förbrukningsbatterier, Nautica a´75Ah   nytt -03 
Ankarspel akterut, Engbo     nytt -03 
50m blyad lina t ankarspel    nytt -03 
Genacker med tillbehör     nytt -03 
"Frukostbord" till sittbrunn    nytt -03 
 
 
Elektrisk avstängning gasol    nytt -04 
Cabelport kabelgenomföring vid mast    nytt -04 
Lifesling       nytt -04 
Navionic XL3, elektronisla sjökort    nytt -04 
Planka för tidvattenförtöjning    nytt -04 
Handhållen GPS, Magellan     nytt -04 
Vindskydd på mantåg vid sittbrunn    nytt -04 
 
 
Peke m genackerfäste     nytt –05 
Kompletterat uthal rullfock med avlastare   nytt –05 
Ny kraftigare automatisk länspump, kompletterad med  larm  nytt –05 
Separat duschvattenbalja med automatisk länspump   nytt –05 
Radarreflektor, monterad på akterstag    nytt –05 
Nya livlinefästen i sittbrunn samt fästen för livlineband längs däck nytt –05 
Uppblåsbar Danbuoy     nytt -05 
Nytt fäste för GPS-, Navtexantenn samt akterlanterna på radarstolpe nytt –05 
Grabbräcken fästade på vindrutan    nytt –05 
Handhållen VHF-radio, Ray 101E    nytt –05 
Genackerstrumpa     nytt –05 
Ny VHF-radio Ray 54E     nytt –05 
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Flytande skotpunkter för genua    nytt –06 
Ny sprayhood + förlängning    nytt –06 
RF-rör till sprayhood + förlängning för att få bättre stadga.  
Kompletterade med extra stag i bakkant samt läderklätt handtag  
i bakkant sprayhood      nytt –06 
Omklädning av ratt med älghud    nytt –06 
Kompletterat med långa förtöjningstampar   nytt –06 
Ny färskvatten pump     nytt –06 
Inverter, 300W     nytt –06 
Ny autopilot (typ2) med SmartPilot (SG3) samt vind-, ekolod- och logg (ST60+)  
instrument från Raytheon.    nytt –06 
Temp-, och oljetrycksinstrument till motorn   nytt –06 
Ny instrumentpanel i sittbrunn    nytt –06 
Ombyggnad av koj i akterruff (fast dubbelkoj)   nytt –06 
Nytt landströmintag i sittbrunn + 20m landströmkabel  nytt –06 
Ny skiljetransformator för landström    nytt -06 
 
 
 
Ombyggnad av huvudelcentral    nytt –07 
Nya elpaneler, Odelco     nytt -07 
Ny hylla vid navbord med fast laddplats för handhållen VHF samt GPS   
och fack för laddare mm.     nytt –07 
Ny hylla med ryggstöd vid BB-akterkoj    nytt –07 
Ombyggnad av ryggstöd och nya stuvutrymmen bakom dessa, salong nytt –07 
Omlackning av bord, nedgångsdel samt dörr och front toalett  nytt –07 
Nya dynor, Alcantara i salong och tyg i övriga utrymmen  nytt –07 
Resårmadrasser med latexbäddmadrass i akterruff   nytt –07 
Nya gardiner, kuddar mm     nytt -07 
Vindgenerator, Eclectic D400    nytt –07 
Byggt om förpulpit, bredare insteg mm.   nytt –07 
Targabåge för vindgenerator mm    nytt –07 
Epirb, Mc Murdo – smartfind 406 GPS    nytt –07 
Installation av SSB-radio, ICOM 7000 samt Pactor 3 modem & Tuner mm nytt –07  
Tricolor+ankarlanterna, Loopoligt    nytt -07 
Livflotte, Plastimo ISAF Transocean 4    nytt -07 
Deltaankare, 20 kg     nytt -07 
Varmvattenberedare 40l Plastimo    nytt -07 
Startbatteri Tudor Nautica 80Ah    nytt -07 
Stereoanläggning, Sony (Med AUX & USB-uttag i front)  nytt -07 
Manuell toa-länspump, Viking thrudeck    nytt -07 
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Rullstor + Genua I, Albatross Segel    nytt -08 
Solpanel 55W, Solara     nytt -08 
Maststeg      nytt -08 
Öppningsbara mantåg, SB + BB     nytt -08 
4st Förbrukningsbatterier Tudor Nautica 80Ah   nytt -08 
Spis med ugn, ENO     nytt -08 
Renovering av riggen inkl. rullmekanismer   nytt -08 
Komletterat med självlysande tape i masttopp   nytt -08 
Genomgång motor, byte kamrem, generator mm    nytt -08 
Kompletterat med dubbla förfilter samt omfattande reservdelslager nytt -08 
Byggt om kylvattenintag att fungera som nödlänspump  nytt -08 
Ombyggnad bokhylla akterruff    nytt -08 
Extra stuvutrymme under durk i gång till akterruff   nytt -08 
Ny sittplats vid akterdäck     nytt -08 
Inre babystag, löstagbart     nytt -08 
Hylla för kikare med grabbräcke vid navplats   nytt -08 
Bytt rutor i skylights samt ny nedgångslucka i plexi   nytt -08 
Solcellsdriven ventilator till akterruff    nytt -08 
Monterat dävertar för gummibåt på targabåge   nytt -08 
Bakvägg till sprayhood (kuvös)    nytt -08 
Canvas skydd över: Livflotte, a-snurra, grill och skylights  nytt -08 
Plotter, Raymarine, C70     nytt -08 
AIS med transponder, True Heading     nytt -08 
Watermaker, Katadyn PUR40    nytt -08 
Extern WiFi antenn     nytt -08 
Fast monterad gasolgrill på akterpulpit, Magma    nytt -08 
 
 
Bimini      nytt -09 
 
 
 
 
Och utöver ovan har givetvis en mängd småsaker utförts i samband med löpande underhåll 


