Forgus 52 / 1990 Christina af Vreastaby
Beskrivning

Info

Forgus 52 är en solid pilot hus båt.

Modell
Årsmodell
Visas
Pris
Moms

Byggd för oceansegling. Designad av
båtägarna för komfortabel “long-term”
cruising.
Tillverkad av ägaren mellan 1990-2007.

Forgus 52
1990
Västkusten, Sverige
SEK 1.485.000
Betald i EU

Båten har gjort en längre seglats Sverige –
Medelhavet och tillbaka, mellan 20082014. En båt i fin skick som nu är redo för
nya äventyr!
Data
Key Fact’s
Rullmast (Seldén)
Dubbla förstag med rullsegel
Välisolerat skrov och däck
Generator
Watermaker
Radar, AIS, Autopilot, Plotter, VHF
Skeppsdator
TV
2 x värmesystem
Kyl och Frys 2014
Tvättmaskin
Luft kompressor
Registrerad i Svenska skeppsregistret

Längd
Bredd
Draft
Deplacement
Material
Motor
Bränsle
Vatten
Septiktank
Varmvatten

15,65 m
2,4 m
4,48 m
22 ton
GRP
Scania DS9, 230 hp

Forgus 52 Christina af Vrestaby
Specifikation
Utrustning
Motor Scania DS9
Elverk
Water maker
Panna (ej installerad)
Eberspächer
Radar
AIS
Autopilot (ny styrdator 2013)
Kyl/frys (ny 2014)
Spishäll, 2 plattor
Ugn (mikro, varmluft, grill, vanlig)
Larm (red knows)
TV, ansluts t ex via Boxer
Blu-Ray (ny 2013)
Baby Blake toaletter med sötvatten
Handdukstork (på varmvatten) i främre toan
Rostfria tankar för vatten spill, septi och diesel (många småtankar)
Tanka vatten inne i båten
Tanka diesel inne i båten
Bra belysning, en blandning av spotlights, lysrör och dimmerfunktion)
Eluttag, många
El, trefas, tvåfas och enfas, max 16 amp
Oljefyllda el-element på toaletterna
Stationär dator (internet anslutning via mobilt bredband, ej installerat)
Tvättmaskin, ca 2,5 kg kapacitet
Gennaker, 160 kvm, med strumpa, finns i förpiken
Kompressor, ny, finns i utrymmet vid pannan
Kassaskåp (nyckel hos MW)
Fläktar under kyl/frys, användas när det är varmt
Fläktar för ett par småfönster i salong och aktertoa, bra när det är varmt
Registrerad i Fartygsregistret
2016-07-25/MW

Forgus 52 Christina af Vrestaby

Lite historia
I juli 1990 leverans av skrovet från Henån till Vrestaby. Vi anpassade ladan för att bli skeppsvarv
och byggde ett båthus. 1991 på sommaren började vi att bygga båt från scratch. Semester och
helger var det arbete på båten. I början arbetade vi inte på vintern. Då gällde planering och inköp.
Åren gick och arbetet fortskred. Många tyckte att vi nog hade tagit oss vatten över huvudet men
inte vi. Hösten 2001 sjösatte vi i Eriksberg. En stor dag. I juni 2002 flyttade vi in i båten. Åter en
stor dag. Hösten 2003 gick vi till Lysekil och fick assistans av Apelmans båtsnickeri med
inredningen. Det gjorde gott. Vi låg där till 2007 då vi hade tänkt segla iväg på vår stora segling
söderut till Medelhavet. En tumör under nyckelbenet på Monica satte stopp för detta. Allt gick bra
men vi fick tillbringa den vintern i Halmstad. En bra hamn. 30 april 2008 kastade vi loss. Först sex
år senare var vi tillbaka i Halmstad många roliga upplevelser rikare. Då hade vi gått utefter kusten
ner till Gibraltar. Vilken resa och så fortsatte det i Medelhavet österut till Corsica och när vi vände
västerut igen så visste vi att vi hade en fantastisk resa att se fram emot på vägen tillbaka till
Sverige. Båten har uppfört sig helt fantastiskt hela tiden och vi har fått höra många vackra ord
vilken fin båt vi har och vi höll med om det utan svårigheter.
2016-07-17/MW
.

Att göra lista 2016
Bottenmåla
Putsa skrov
Byta offeranoder (nya finns i förpiken i skåpet längst fram)
Byt offeranoder på värmeväxlaren
Byt olja (olja finns i utrymmet på akterdäck)
Kolla backslag
Tvätta däck
Städa inne i båten
Tvätta sittbrunnskapell
Plocka ur prylar i skåp och under durkar.
2016-07-06/MW
För ytterligare information och bokning av visning vänligen kontakta
Magnus Kullberg
+46 701 692 398
magnus.kullberg@xlntyachting.se
Birgitta Andersson
+46 701 692 358
birgitta.andersson@xlntyachting.se

