Uttern 890, Lady A
En av Sveriges finaste och mest utrustade 890 till salu.
En Motorseglare snabb både för segel och motor.
Däcksalong, gott att krypa in när det är "ruggigt".
Övergripande om båten:
Årsmodell: 1979, ursprungligen en 810 ombyggd till 890 år 1982.
Vi köpte båten 2001, av första ägaren av båten.
Det mesta uppgraderat eller utbytt av mig.
- Rostfri peke med framdragen pulpit, teakklädd, 2002.
- Värmare Wallas 30D, 1998, gjort av första ägaren.
- Framåtseende ekolod Echopilot, 2003
- Vindmätare, Navman, 2003
- GPS, Garmin, fast, 2003
- Byggt om styrpedistalen, flyttat upp reglaget, även motorinstrument i pedistalen, 2003
- VHF, Icom, 2000
- Stereo CD Pioneer, 2007
- Autopilot, Simrad WP 32, 2005
- Ankarspel i aktern, 2002, kätting + lina, frifall.
- 4st 75Ah förbrukningsbatterier, 2007
- Nytt kylskåp Vaeco elskåp, 2003
- 1st 75Ah motorbatteri, 2005
- Skyllemark skiljerelä mellan batteribankerna -2003
- Ny Motor Lombardini LDW 1404 39hk, 2003
- Aqvadriveknut, 2003
- Ny toastol Jabsco, 2003
- El-varmvattenberedare 2002
- El-element i alla utrymmen. 2004
- Elanläggning med jordfelsbrytare, samt eluttag i alla utrymmen, 2002.
- Teakdurkar med kotoinlägg i hela båten, 2002.
- Spis med ugn SMEV ( Alde ) 2005
- Bänkskiva Corian 2005
- Teakdäck på hela båten och massiv relingslist, 2002
- Ny sittbänk med extra stor stuv i sittbrunnen, 2007
- Extra maststötta och röstjärnsförstärkningar, 2005
- Utbytt mast 1,5m högre, samt all stående och löpande rigg, nytt, 2005
- Plastimo 810 rullfock, 2005
- Ny rullgenua med rullkompensator och vitt UV-skydd, 27,5m2, 2005
- Nytt storsegel med 4 st fullattor, 17,5m2, 2005
- Alla fall och revlinor dragna till sittbrunnen. Vinschar och avlastare på rufftaket, 2005
- Seldéns gaskick, 2003
- Lazy jacks, 2005
- Extra bly längst ner på kölen, i en bulb. 400kg, 2005
- Hela botten epoximålad, 5 lager, 2005
- Segelkapell, vinrött, 2004
- Samtliga knapar utbytta mot rostfria samt i fören uppflyttade på relingen med rostfria
beslag, 2003
- Dusch, på badbryggan, 2003
- TV platt, med fjärrkontroll, i hållare, 2004
Samt mycket mer, skickar gärna komplett utrustningslista.
Mera bilder:
http://www.maringuiden.se/u/uttern890/;action=fotoalbum&id=1173

