
 
 

Malö 39 „Cista“ 
Werf:   Malö Yachts AB 
Bouwjaar:  2003, bouwnummer 179 
Lengte over alles: 12,35 m   
Breedte:  3,76 m 
Diepgang:  1,83 m 
Gewicht:  8,9 ton,  Ballast 3.5 t 
Motor:   Yanmar 4JH3BE, 41.2kw /56 Pk  (1325 uren) 
Ligplaats:  Medemblik (in onze verkoophaven aan de Zeldenrust) 
 
Extra uitrusting;
Spiegel met geïntegreerd zwemplatform in de spiegel 
Inrichting met separate douche in voorkajuit. 
Furling Mast Seldén met verticaal doorgelat grootzeil vanuit de 
kuip bedienbaar 
Seldén rodkicker neerhouder  
Genuablokken vanuit de kuip verstelbaar 
Rolfoksysteem van Harken met rolreefgenua 
Kotterstag rolfoksysteem 
Kotterstagzeil 
Spinnakerboom met lift 
Achterstag spanner Seldén 
Raymarine ST 60 diepte, snelheid, wind en multi systeem 
boven kajuitingang  
Radar/GPS/Plotter Raymarine  RL 80 RC (10’’display) in kuip  
Raymarine radar scanner in de mast 
Raymarine RL70rc plotter bij kaartentafel 
Raymarine 300 GPS bij kaartentafel 
ICS nav 6 weerontvanger bij kaartentafel 
Autopiloot Raymarine  ST 6001 Smartpilot 
Raymarine Ray 240 Marifoon, hoorn ook in de kuip te 
gebruiken   
Radio CD met 2 luidsprekers in kajuit en 2 luidsprekers in kuip 
Boegschroef Sleipner SP 95  
Walaansluiting 220V met aardlekschakelaar en diverse 
stopkontakten 
Extra 140 Ah accu (totaal 3 service accu’s) 
Mastervolt 12V/40Ah acculader 
Mastervolt  controle paneel  
Electrische genualieren  
Elektrische ankerlier met Bruce anker en afstandsbediening 

Verwarming Eberspächer D5L-C 
Tapijt in het gehele schip, kleur beige  
Skylight rollo ocean air onder voorluik en kajuit 
Extra patrijspoorten in opbouw 
Extra lichtlijsten aan plafond 
Lifelijnen aan dek, lifelineogen in de kuip 
Kuiptafel  
Railing te openen BB en SB 
Extra messing stootlijst op potdeksel 
Houten voet voor salontafel 
RVS handgrepen aan het windscherm 
Driekleuren en ankerlicht op masttop 
Dubbele gasbun 
Warm en koud stromend water 
Toiletruimte met afvoerpomp 
Isotemp boiler 40 lt  
Vuilwatertank 70 lt 
Alle patrijspoorten te openen 
Dubbele spoelbak 
Smev RVS kooktoestel 2-pits met oven  
Isotherm koelkast met vriesvakje 
Lattenbodem onder matrassen en met dekmatras in voorkajuit 
Lijzeiltje aan SB bank in kajuit  
3-blads vaste propeller 
Aqua drive flexibele schroefaskoppeling 
Radar reflector 
Reddingsboei met licht 
Klok en barometer aan hoofdschot 
Nog vele handige extra’s 

 
Vraagprijs incl. BTW.:  € 198.000,--     

     
 

        
 
Dit schip verkeert in uitmuntende technische en optische staat! Klaar voor mooie reizen 
zonder dat u eerst hoeft te investeren. Bijna altijd bij ons in de winterberging gestaan en 
altijd professioneel onderhouden. 


