Malö 39 RUBICON / 1999
De tal j erad s pecifi kat io n
DATA
År:
LOA:
LWL:
Bredd:
Djup:
Deplacement:
Maskin:
Designer:
Varv:
Båten visas:
Pris:

1999
12,24 m
9,80 m
3,76 m
1,68 m
8,9 ton
Yanmar 4JH57, 55 hp
Leif Ängermark
Malö Yachts
Henån, Sweden
2.285.000 kr moms betald i EU

MÄKLARENS KOMMENTARER
Malö 39 är en mycket trivsam båt för de som gillar att segla och spendera tid ombord. Skrovformen ger utmärkt
sjökomfort. Hantverket från Malö är fantastiskt och interiören är tillverkad av högkvalitativ mahogny.
Layouten inkluderar en främre ägarkabin, salong med soffa och två fåtöljer, aktre gästkabin, pentry,
navigationsbord och toalett med dusch. Jämfört med många andra båtar i denna storlek är stuvutrymmena
mycket goda.
Denna Malö 39 RUBICON levererades från varvet år 1999. Det är en ”standard” Malö 39 dvs den har en
integrerad badplattform i aktern (vilket ”classic” inte har). RUBICON är en båt som gillar att segla på de stora
haven och har gjort en tur runt jorden med sina nuvarande ägare som köpte båten 2010, rustade upp den och
gav sig iväg 2017 för att åter anlöpa Sverige under sommaren 2021.
RUBICON har uppdaterats kontinuerligt och har det mesta i utrustningsväg som kan behövas för längre turer och
bekvämt boende ombord, såsom watermaker, kombinerad vind- / släpgenerator, solceller, vindroder, rullmast,
elvinschar, stor uppsättning segel, navigationsutrustning, satellittelefon m m.
För er som planerar segla i väg och upptäcka världen med en segelbåt är RUBICON en mycket lämplig båt, kan
levereras sjösatt och riggad på Orust våren 2022, helt redo för nya äventyr…
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Båten visas på Orust, där den nu vilar i en uppvärmd vinterhall hos Vindömarin.

ÄGARENS KOMMENTARER
Vi har genomfört en jordenruntsegling med båten under fyra år och är mycket nöjda och imponerade av vår båt.
Båten fick en fullständig genomgång och nästan allt uppgraderades innan avfärd 2017. Jämfört med andra
långseglare har problemen varit mycket få och vi har alltid känt oss trygga och litat fullständigt på vår båt.
Fartmässigt har vi också blivit positivt överraskade. Detta är ett riktigt kvalitetsbygge in i minsta detalj.
Stuvutrymmena är enastående och mängden reservdelar etc etc som följer med båten är enorma. Denna båt kan
ta dig vart som helst omedelbart utan behov av mer utrustning. Båten har alltid vinterförvarats i varmhall och
servats professionellt.
KEY FACTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Två hytter med dubbelkojer
Salong med soffa (sjökoj) och två fåtöljer
Gasolspis - 2021
Klädsel i salong och akterruff - 2015
Rullmast
3 x Elektriska vinschar
Storsegel, Genua, Fock, Stormfock, Gennaker
Yanmar 55 hk
Bogpropeller 8,5 hk - 2017
Service batterier 12V / 500 Ah - 2018
Vind- / vattengenerator (DuoGen)
Solpaneler 600 W
Radar
Plotter
Sjökort, hela världen (Time Zero)
Autopilot - 2019
Satellittelefon - 2016
Watermaker (EchoTec 260) 48 L/h
EPIRB
Livflotte
Skrovgenomföringar - 2016
Elektriskt ankarspel, Rocna 25 kg, 100 m kätting
Drivankare (Jordan)
Teakdäck, limmat - 2020
Vindroder (Hydrovane)

För ytterligare information och bokning av visning, vänligen kontakta Berthon Scandinavia!

KONSTRUKTION
Certifiering
CE kategori A Ocean
Skrov och Däck
Skrovets färg är vit, med blå dekorrand.
Blå detaljer på skrov ommålade med Awlgrip - 2020
Skrov och däck är byggda av GRP i sandwichkonstruktion
Kölområdet är tillverkat i enkellaminat med förstärkningar laminerade till skrovet
På båda skrovsidorna finns en integrerad avbärarlist med rostfri skena för att skydda skrovsidorna vid förtöjning.
Det finns en integrerad badplattform på akterspegeln.
Däck, överbyggnad, sittbrunn, badplattform och relingslist är täckta med teak.
Köl & Roder
Blyköl bultad i kölsvinets botten
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TEKNISKA SYSTEM
Maskin och framdrift
Bogpropeller (Sleipner) 8,5hk - 2017
Yanmar 4JH57, 55 hk, ca. 5000 motortimmar
Axel koppling (Aqua-drive)
3- bladig folding propeller (Flexofold)
3-bladig fast reservpropeller
Cutlass lager - 2016
Tankar
Bränsle ca. 280 L (rostfri tank)
Vatten ca. 495 L (2 x rostfria tankar)
Holding tank ca. 170 L (rostfri tank)
Varmvattenberedare ca. 20 L
Pumpar
Manuell länspump
Elektrisk länspump
Elektrisk sötvattenpump
Manuell sötvattenpump
Duschlänspump
Elektriska system
Landström system 220 V, Jordfelsbrytare, Landkabel
Batteri laddare 12 V / 60 A
Inverter 12 V / 1000 W ???
Vind- / vatten generator (DuoGen)
Solpaneler 600 W
Batteriövervakningspanel inklusive strömkontroll (Mastervolt)
4 x 220 V uttag
2 x 12 V uttag I sittbrunnen
Startbatteri 100 Ah (AGM) - 2018
5 x Servicebatteri 500 Ah (AGM) - 2018
Jordplatta (Seaground)
Navigation utrustning
Kompass med belysning
Logg (Raymarine ST60)
Lod (Raymarine ST60)
Vind (Raymarine) - 2020
Multi instrument (Raymarine ST60)
Autopilot (Raymarine) med gyro compass - 2019
Radar (Raymarine)
VHF (Icom M400BB) - 2015
VHF handhållen
GPS (Raymarine)
GPS handhållen
Navtex (antennen behöver bytas)
AIS, CTRX Graphene (True Heading) klass B
Satellittelefon, Iridium 9575 - 2016
PC baserat navigationssystem (stand alone, 2 st Lenovodatorer I7)
PC baserade sjökort, hela världen, Time Zero
Epirb, McMurdo
Hi/ Fi
Stereo / CD
2 x högtalare I salongen
Diverse teknisk utrustning
Skrovgenomföringar - 2016
Diesel värmare (Ebersprächer D5)
Watermaker (EchoTec 260) 48 L/tim
2 x Gasol flaskor 3 kg
3 x Brandsläckare
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INTERIÖR
Allmänt
Handgjord interiör av utvald mahogny, lackerad i en satinfinish.
Layout
Sov 4 personer i två kabiner + 1 person i salongsoffan
Huvudkabinen förut, salong med soffa och 2 x fåtölj, kök, navigationsområde, aktertoalett med dusch och
gästkabin

Interior layout

Förpik
Dubbelkoj
Lådor under kojerna
Spiralmadrasser - 2015
2 x sittplatser vid bäddarna
2 x garderober
4 x skåp
2 x hyllor
Stuvutrymmen under bädd
Salong
2 x fåtöljer på styrbord sida
Barskåp mellan fåtöljer
C-formad soffa till babord
Låda under babord soffa
Fällbart salongsbord
Skåp & hyllor
Navigationsplats
Kartbord med sittplats
Lådor
Plats för instrument
Instrumentpanel
Toalett med dusch
Ljus och rymlig toalett med dusch
Manual toalett (Jabsco)
Teaksits i duschen
Gott om plats för förvaring
Teakdurk
Pentry
Gasolspis, 2 x brännare och ugn (Eno) - 2021
Elektrisk fjärravstängning till gasol
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Kyl box, 12 V kompressor
Sötvattenkran (fotpump)
Dubbel diskho
Akterhytt
Dubbelkoj
Sittplats för om kojen
Garderob
Skåp
Hyllor
Inredningsdetaljer
2 x Sky screen (Ocean Air)
Klädsel i salong och akterkabin - 2015
3 x Läslampor
4 x Stämningsbelysning
Skeppsklocka, barometer och hygrometer

DÄCKUTRUSTNING
Rigg
Rullmast (Seldén)
Stående rigg - 2016
Rod kick med gasdämpare
Mekanisk akterstagssträckare (Seldén)
Furler för genua (Harken)
Inre förstag, avtagbart
Spinnakerbom (kortad)
Gennakerfall
Aluminium vantskruvsskydd
Däckljus på masten
3-färglanterna med ankarljus
Flagglinor
Windex
Segel
Storsegel, hydranet (Ullman Sails) - 2021
Storsegel, hydranet (Ullman Sails) - 2015
Storsegel hydranet (UK Syversen) - 1999
Genua hydranet (Ullman Sails) - 2015
Genua hydranet (UK Syversen) - 1999
Fock
Stormfock (Ullman Sails) - 2015
Gennaker med strumpa (Albatross) - 2012
Vinschar
2 x El-vinschar (Anderson 52)
1 x El-vinsch (Anderson 28)
1 x Vinsch (Andersen 28)
2 x Vinschar på masten (Andersen 28)
Förtöjnings utrustning
4 x Förtöjningstampar
4 x Fendrar
2 x Mantågöppningar SB + BB
4 x Knapar (aluminium)
2 x springknapar (aluminium)
Båtshake
Ankrings system
Fören: Elektriskt ankarspel (Lewmar), 25 kg ankare (Rocna) - 2016, 100 m x 8 mm kätting - 2020
Akter: 20 kg ankare (Bruce), ankarolina
Reservankare, 15 kg (Bruce)
Drivankare (Jordan series drogue, Ace Sails) - 2016
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Rutor & Ventilation
2 x Skylights
11 x Portlights (öppningsbara)
2 x Dorado ventiler
Teak
Teakdäck 15 mm limmat - 2020
Sittbrunn
Sittbrunnsbord
Malö original targa båge
Ljus integrerat i targa bågen
Sprayhood - 2019
Sittbrunnskapell - 2019
Ratt i rostfritt stål med älghud
4 x fästpunkt för livlinor
Övrig däckutrustning
Vindroder (Hydrovane)
Livflotte, Autoflug 4 pers, servad 2017 (service behov)
Genuaskenor med travare och kontroll-linor till sittbrunn
Säkerhets- / Badstege
Dusch vid badplattformen
Handtag utsidan vindrutan
Grabbräcken på överbygge
Teakhållare för utombordare
Flaggstång
Gasolgrill på push-pit (Magma), komposit gasflaska - 2021
Ingår ej men kan köpas separat
Dinge 2,65m, upplåsbar med aluminiumbotten - 2020
Utombordare Mercury 2-takt 9,9hk - 2020
Reservationer
Berthon Scandinavia har sammanfattat information från säljaren om båten och utrustningen i detta dokument. Vid
framtagning av specifikationer kan fel uppstå, till exempel missförstånd eller tryckfel. Köparen ansvarar för att
inspektera och verifiera att informationen i denna specifikation är korrekt. Vi rekommenderar köparen att själv
kontrollera båten och utrustningen samt att anlita en auktoriserad besiktningsman för att verifiera denna
specifikation och båtens utrustning och allmänna skick.
För mer information och bokning av visning, vänligen kontakta:
Magnus Kullberg
Berthon Scandinavia
+46 79 079 55 45
info@berthonscandinavia.se
www.berthonscandinavia.se
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