
Utrustningslista Malö 40 Classic  - 2005, SE-MAL 40104 K4 05 

  
Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva båten 

oaktat vilka bud som kommer in. Säljes genom Båtagent Sverige www.batagent.se  

Niklas Lindgren, niklas.lindgren@batagent.se, +46-(0)709 505989.  

 
Fakta: 

Löa: 12,65 m 

Lvl: 10,50 m 

Bredd: 3,83 m 

Djup: 1,87 m 

Deplacement: 9 500 kg 

Kölvikt: 3 600 kg 

Motor: Yanmar 54 Hk. 1738 timmar 

Bränsle: 260 L 

Vatten:455 L 

Varmvatten: 40 L 

Septiktank: 70 L 

Masthöjd:17,90 m 

 

Classic version 

3-kabiners layout med extra sb akterkabin 

2 fåtöljer sb sida salong med barskåp emellan 

Rullmast Seldén Furlin med sittbrunnsbetjäning 

Storsegel med stående lattor 

Kutterstag, löstagbart med sträckare, fall och skot 

Kutterstagsfock, 21 m2 

Gennaker med strumpa 

Spinnakerbom skjutbar på mast (2009) 

Extra försegelfall 

Rullfockskapell 

220 V landanslutning med jordfelsbrytare och tre uttag 

Batteriladdare, 40 Ah automatisk med fjärrpanel 

Värmare, Eberspächer D10W Hydronic, vattenburen inkl värmepaket i förpik och salong separat 

reglerade. Värmaren värmer även varmvattenberedaren 

Dusch i sittbrunn, varmt och kallt 

Elektriskt ankarspel 1000W, monterat under däck med handkontroll 

3-bladig Flex-O-Fold foldingpropeller 

Bogpropeller, duoprop, 95 kg 

Radarreflektor, Firdell blipper 

Hållare för utombordare i teak 

Gasolbox för 2 gasolflaskor 

Extra bokhylla mot huvudskott 

Fjädermadrass och bäddmadrass i förpik 

Rullgardin Oceanair, däckslucka i förpik 

Låda i u-soffa, utdragbar på gejdrar 

Trästativ till salongsbord 

http://www.batagent.se/
http://www.batagent.se/


Glashållare i teak på styrpedistal 

2 st bänkar (GT säten) i pushpit 

Logg, ekolod, vind och multi, Raymarine ST60 

VHF, Sailor A1 4801 DSC klass D, inkl masttoppsantenn 

Kombiantenn, RR Panama för VHF, GSM, TV, FM 

Autopilot Raymarine ST6001 ,ed gyrocompass. Display på pedistal 

Stereo, Pioneer radio RDS-CD, 2 st högtalare 4 “ 

Högtalare i sittbrunn 

TV, 19 “ (2014) 

Elektriskt ankarspel I aktern, 15 kg bruce-ankare 

Lampor i targabåge 

Special nav-palts utan sittplats, fler skåp och fler lådor 

Teakstag på badstegen 

12V uttag i akterstuven (för portabel kyllåda) 

Dyntyg salong, OTTO 3318/22 Indigo (mörkblått) 

Dyntyg kabiner OTTO 3318/21 wine (vinröd) 

Vita gardiner 

Rodkick med gasfjäder 

Radar/plotter Raymarine C-120 (flyttbar display mellan yttre kartbord och framför ratten) 

Radomantenn, Raymarine 

Fristående utombordardävertar (2 st) 

12 v uttag på styrpedistalen 

Hållare i classicstuven för utombordare 

Specialanpassat speke med infällbar stege, monterat av Malö (2009) 

Självjusterande montering av radarantenn på akterstag (2009) 

Flytande skotpunkter 

Viking livflotte, 4 pers, monterad i rostfritt ställ på pushpit 

Inverter (2009) 

Solpanel på rufftak (2009) 

 

 

 

 

 

 

Uppgifterna på utrustningslistan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft möjlighet att gå 

igenom utrustningen detalj för detalj, uppgifterna förväntas vara korrekta men kan inte garanteras 

av Båtagent. På bilderna kan extrautrustning förekomma. Endast utrustning som är listad ovan 

ingår.  
  

   


