Malö 37 / 2010
Beskrivning

Info

The Malö 37 is a large 37-footer. Built to
give more performance under sail and
more comfort on board. A partial rig and
large sail area combined with a long
waterline and a broad, load-bearing stern
make the Malö 37 an easily handled boat
that’s full of life. A spirited yet stable longdistance yacht.

Modell
Tillverkare
Type
Årsmodell
Visas
Pris
Moms

This Malö 37 / 2010 has used in northerly
waters, continuously serviced by
professional yard and stored inside during
winter time. A well equipped yacht in good
condition. Located at XLNT Yachting in
Henån during winter and sailing during
summertime.

Key Fact’s
In mast furling
Andersen winchar (manual)
Electric windlass in the bow and stern
Dingy & outboard
Generator 230V (Yanmar) between engine
and gearbox
Complete navigation system (Raymarine)
AGM batteries
Fuel cell (Efoy)

Malö 37
Malövarvet
Cruiser
2010 (sjösatt 2011)
XLNT Henån
2.485.000 kr
Betald i EU

Data
Längd
Bredd
Djup
Deplacement
Material
Motor
Bränsle kapacitet
Vatten kapacitet
Holding tank
Varmvatten

11,55 m
3.52 m
1.8 m
8,2 ton
GRP/Composite
Yanmar 4JH45, 45 hk
ca 245 L
ca 400 L
ca 70 L
ca 20 L

Malö 37
Detaljerad specifikation

RIGG och SEGEL
• Rullmast Seldén, sittbrunns manövrering, storsegel, DC-Mylar, stående lattor
• Harken rullfocksystem, Genua 110% Sandwich DC
• Kutterstagsfock med hakar 20 kvm
• Stormfock
• Harken genua och storskotsystem
• Flytande skotpunkter, draget till sittbrunnen
• Rodkick
• Mast förberedd för spinnakerbom (skena på mast med beslag)
• Förberedd för kutterstag (mast förberedd och infästning i däck är gjort)
• Kutterstag, löstagbart med block, sträckare, fall och skot
• Gennakerfall
• Akterstagssträckare, mekanisk Seldén (enkelt akterstag)
• Vantskruvsskydd i aluminium
• Däcksbelysning
• Lanterna 3-färg, med ankarljus i masttoppen
• Rullfockskapell, färg beige

DÄCKSUTRUSTNING
• Andersen winchar (Genua 2 x 46ST, storskot och rullf.winch 2 x 12ST)
• Elektriskt ankarspel i fören: 1000W 12V, monterat under däck, handkontroll, 40m 8mm
kätting
• Elektriskt ankarspel i aktern
• Integrerad badplattform, teakbelagd
• Teak på däck, i sittbrunnen och på rufftak
• Portar i mantåg, midskepps (SB + BB)
• Pollare rostfria med RF slitskenor
• Lampor i targabåge (LED)
• Dusch i sittbrunnen
• Sittbrunnsbord fast monterat på styrpedistal
• Sittbrunnskapell och sprayhood (Markilux 319 Beige)
• Vindruta rostfri
• Gasolbox för två stycken gasolflaskor
• Mugghållare på pedistal (teak)
• Akterpullpit med infällda teakbelagda sitsar
• Jolle, Plastimo Trial 2,7 m
• Motor 2,5 hk
• Motordävert
• Akterankarhållare
• Akterankare
• Stävstege
• Livflotte 6 pers (Navimo)
• Utombordarfäste i teak på akterpullpit
• Danbouy

INREDNING
Layout
• Förpik
• Akterruff
• Salong med två soffor
• Pentry (bb)
• Navigationsbord (sb)
Utrustning
• Pentryskiva i Corian (Antartica)
• 75L Kylbox Isotherm SP aggregat, toppmatad i pentry
• Varmt och kallt tryckvatten (VVB 25L Slim)
• Rullgardin/myggnät OceanAir i förpiken
• Heltäckande matta på durkar (EGE Texture WT0573240) med indrag ca. 5cm
• Trästativ till salongsbord
• Lucka mellan toalett och stuvutrymme
• LED belysning i hela båten
• Gardintyg Akita Bamboo 1145/62
• Fällklaff i pentry
• Dyntyg Alcantara 1110 i salong och navsits
• Spis med grill

TEKNISKA SYSTEM
• Generator Yanmar KMG65E, 3kW (230V) mellan motor och backslag
• Foldingpropeller, 3-bladig Flex-o-Fold
• Bogpropeller Sidepower, dragkraft 80 kg
• Autopilot Raymarine SPX 10, ST70 kontrollpanel
• Radar (Raymarine)
• Raymarine ST70 Logg/Lod och Vind (i ett Seatalk NG system)
• VHF Raymarine Ray 55E (D-DSC) i navigationen inkl. masttoppsantenn
• VHF i sittbrunn
• Raymarine C90W Multifunktions display i sittbrunnen (SB-sida av nedgång)
• AIS 500, Raymarine, mottagare och sändare
• Navtex, NAV 6, inkl antenn
• Display Raymarine C90W, placerad i navigationen
• Satelittelefon (inmarsat)
• Nätverksswitch Sea Talk HS
• Landströmspaket Mastervolt med laddare Chargemaster 12V/25A
• Stereo paket 1: CD+Radio+MP3 i navigationen, 1 par högtalare i salongen
• Högtalare i sittbrunnen
• Värmare Eberspächer Airtronic D4
• Luftpump elektrisk
• AGM batterier 3st 120Ah + 1st 75Ah
• Bränslecell (EFOY)
Förbehåll: XLNT Yachting har sammanfattat information från säljaren avseende båten och
utrustning i detta dokument. Vid upprättande av specifikationer kan fel uppstå, så som t ex
missförstånd eller felskrivning. XLNT Yachting uppmanar och rekommenderar köparen att anlita
auktoriserad besiktningsman för att verifiera denna specifikation och båtens allmänna skick.
Köparen ansvarar för att besiktiga och kontrollera att uppgifter i denna specifikation är riktiga.

För ytterligare information eller bokning av visning vänligen kontakta XLNT Yachting:
Birgitta Andersson
+46 701 692 358
Magnus Kullberg
+46 701 692 398

