
 

Malö 40 Classic Mk2 „Vento Vivo“ 
 

Werf:   Malö Yachts AB 
Bouwjaar:  2007, bouwnummer 125  
Lengte over alles: 12,65 m   Diepgang:  1,87 m 
Breedte:  3,83 m   Gewicht:  8,6 ton 
Motor:   Yanmar 54 Pk ,   ± 1300 motoruren 
Ligplaats:  Medemblik 
 

Extra uitrusting;
Classic spiegel dus 40 cm langer en met grote extra bakskist 
onder achterdek 
MK2 versie dus meer stahoogte in het interieur! 
Extra zwemplatform met zwemtrap aan het hek 
2 fauteuils met bar ertussen aan SB in salon 
Separate douche in voorkajuit 
Kastdeurtjes iets strakker dan standaard ronder model 
Rolmast Seldén uit kuip bedienbaar 
Gloednieuwe UK-de Vries X-drive rolgrootzeil met verticale 
latten en rolgenua 
Gennaker met stripper   
Gennaker boegspriet, weghaal baar 
Weghaal baar kotterstag met kotterstagzeil  
Spinnakerboom met lift aan de mast 
Extra genuaval 
Genuablokken vanuit de kuip verstelbaar 
Rolfokhoes  
Vast overloop baar zonnepaneel boven garage  
1 weghaalbaar groot flexibel overloopbaar zonnepaneel  
Gloednieuwe buiskap en kuiptent (worden nu gemaakt) 
Bimini (met zijkanten voor extra schaduw) 
Raymarine ST 60 diepte, snelheid en wind systeem en boven 
kajuitingang, ST 60 Graphic multi instrument bij kaartentafel 
Radar/GPS/Plotter Raymarine E120 naast kajuitingang 
Radardome 2 Kw gemonteerd op radarpaal. 
AIS 
Radarpaal met radar onder hoek te zetten, extra deklicht BB-
motor kraantje en extra antennes 
Autopiloot Raymarine  ST 6001 met S2G koerscomputer en 
Gyro kompas 
Navtex ICS nav 6 weerontvanger 
Marifoon Ray 240 met extra aansluiting en speaker in de kuip 
Radio MP3 speler met 2 luidsprekers in kajuit en 2 in de kuip 
Boegschroef 8 pk duoprop met joystick bediening 
Walaansluiting 220V met aardlekschakelaar en diverse 
stopkontakten 
Extra accu dus nu 3x 140 Ah (‘2021) en 1x 75 ah startaccu  
Mastervolt 12/100/2000W acculader/omvormer 
Mastervolt  MICC controle paneel  
12V uitgang in kuip 
Elektrische genualieren  
Elecktrische ankerlier met Bruce anker en afstandsbediening 

Achterstag spanner 
Verwarming Eberspächer met uitlaat in kuip 
Tapijt in het gehele schip kleur blauw 
Skylight rollo ocean air onder beide dekluiken 
Radarreflector Firdell Blipper 
Lifelijnen aan dek 
Verlichting in targa beugel met dimmer 
Kuip douche (warm en koud) 
Verlengd RVS stevenbeslag  
Extra messing stootlijst op potdeksel 
Dekwas pomp met waterslang in ankerbak 
Alle ramen in het interieur te openen voor ventilatie 
Houten voet voor salontafel 
Tafel om te klappen t.b.v. 2-pers. bed in salon 
Extra groot toilet 
Deurtje van toiletruimte naar bakskist 
Neptune matrassen met lattenbodem in voorkajuit  
Langere matrassen (210 cm) in voorkajuit 
Legplankjes naast bed in voorkajuit 
CD en boekenplank aan BB en slingerlat aan SB in open 
ruimte tussen kasten boven de banken 
Boekenplank aan het hoofdschot 
Klok, barometer en hygrometer aan hoofdschot 
Grotere (diepere) koelkast dan standaard met vriesvakje 
Corian keukenwerkblad 
Keukenwerkblad verlenging (opklapbaar) 
Bekerhouder van teak op stuurstand 
Groter stuurrad (dia + 20 cm) 
Kuipkussens 
Hangstang voor pakken in de bakskist 
Extra plank voor kratten in de bakskist 
RVS handgrepen aan het windscherm 
Boegladder  
Teakzitjes in de hekstoel 
Buitenboord motor steun op hekstoel 
LED Driekleuren en ankerlicht op masttop 
LED navigatieverlichting  
Dubbele gasbun 
Dubbel brandstoffilter (omschakelbaar) 
Lijnensnijder aan schroefas 
Wintertent (staande mast en over de giek naar voetrail) 
Nog vele handige extra’s

 

Vraagprijs incl. BTW.:  € 354.995,--      
 

    
 

             

Schip is in super mooie staat, 1e eigenaar, zeer compleet, goed onderhouden en 
vaak in onze verwarmde winterstalling geweest. 
 


