
 

Malö 45 Classic „Geramar“ 
Werf:   Malö Yachts AB  
Bouwjaar:  2001  
Lengte over alles: 14,65 m  
Breedte:  4,12 m 
Diepgang:  2,10 m 
Gewicht:  14 ton 
Motor:   Yanmar 4JH3HTBE ,100Pk 
Ligplaats:  Medemblik in de verwarmde loods        Vraagprijs: € 325.000 incl. BTW 
 
 

Extra uitrusting; 
Classic versie dus 45 cm langer 
RVS zwemplatform aan de spiegel  
2 Fauteuils met bar ertussen aan SB 
2 achterkajuiten met dubbel bed 
Bed in voorkajuit 30 cm naar achteren zodat ook voorin 
met hoofd geslapen kan worden, bovenkasten korter. 
Voorkajuit met aan BB een toiletruimte en aan SB een 
aparte doucheruimte met weghaalbare hangstang  
Boekenplank aan het hoofdschot 
Seldén rolmast met vertikaal doorgelat rolgrootzeil  
Kotterstag weghaalbaar met kotterstagfok 
Halfwinder met opbergslurf 
Halfwinderuitrusting met boegspriet 
Spinnakerboom  
Genuawagens vanuit de kuip verstelbaar 
Rodkicker neerhouder  
Achterstagspanner 
Windvaanbesturing 
Windscherm met middenraam te openen 
4x Elektrische lieren voor genua, grootschoot en rolfok 
Raymarine i70, Log en Diepte en i60Wind boven de 
kajuitingang (‘2016) 
Marifoon Icom ICM604 bij de kaartentafel met extra 
hoorn en luidspreker in de kuip (‘2016) 
Radar/GPS/Plotter Raymarine c120 met 12“ 
kleurenscherm bij kaartentafel (‘2016) 
Kleine Raymarine A60 plotter BB  
naast kajuitingang 
Raymarine Quantum Radar op radarpaal (‘2016) 
Radarpaal met kraantje voor BB-motor, antenne’s, dek 
en heklicht, en groot 200W zonnepaneel  
Furuno SSB  
Autopiloot Raymarine p70 display (‘2016) 
Boegschroef 15 pk duoprop 
Klapschroef 3-blads met lijnensnijder op schroefas 
3-Kleurenlicht met ankerlicht LED in masttop 
Radarreflector Echomax 
Lijflijnen aan dek SB en BB 
Walaansluiting 220V met aardlekschakelaar 
Acculaders 12V/35Ah en 24V/75Ah  beide Mastervolt 
Omvormer 24V/2500W Mastervolt  

 

Generator Mastervolt Whisper 3,5 kw 
Extra accu’s onder bank(totaal 6x 200Ah AGM ‘2017) 
en 1x 150Ah en 75Ah  startaccu  
Watermaker Spectra (moet nog service) 
Buitenboord motor steun 
MICC Combi controlepaneel voor lader en omvormer  
Aardplaat 
Elektrische ankerlier met Bruce anker  
Boegladder 
Hekanker met ketting en ankerlijn op rol 
Skylight Ocean air rolhor en verduistering in voorkajuit  
Magnetron in bovenste keukenkastjes 
Warm en koud stromend water 
Koelkast en vriezer (watergekoeld) 
3-Pits gasfornuis met oven  
Truma magneetklep in de gasbun voor extra veiligheid 
Radio met CD wisselaar, 2 luidsprekers  
Luidsprekers in de kuip 
RVS handgrepen aan zijkant windscherm 
Hoge zeereling met poorten aan BB en SB 
Klok en barometer aan hoofdschot 
Extra boekenplank in salon aan BB en SB 
Safe 
Corian op aanrecht en in toiletruimtes 
Kuipbankverlenging klapbaar in teak 
Kuipkussens 
Kuiptafel verlenging teak 
Bekerhouder van teak op stuurstand 
Kuipdouche met warm en koud water 
Verlichting in targabeugel 
Extra messing stootlijst op potdeksel 
Reddingsvlot 6-pers. in houder op garageluik 
Dekwaspomp met slang in ankerbak 
Meerdere extra 220 V stopcontacten 
Diverse extra zonnezeilen   
Vernieuwd in 2018, onder meer; 
Teakdek, grootzeil, vloeren in gehele schip 
Verstaging en alle vallen, verwarming (verwarmt ook 
boiler en motor), motorsteunen, toiletten beide met 
grote pot, vluchtluiken, kikkers  
Vele andere zinvolle extra’s en reserve onderdelen. 

        
 

        
Dit geweldige schip is net terug van een wereldreis en heeft inmiddels een grote refit gehad, technisch en 
optisch is het schip weer in superstaat en kan zo beginnen aan de volgende wereldreis! Geramar wijst u de weg!  


