Malö 37 Classic 124 „Medusa“
Werf:
Bouwjaar:
Lengte over alles:
Breedte:
Diepgang:

Malö Yachts AB
2008, bouwnummer 124
11,79 m
Gewicht:
3,62 m
Motor:
1,80 m
Ligplaats:

Extra uitrusting;

Classic versie dus 25 cm langer
Teak op dek, kuip en opbouw
2 Fauteuils met bar ertussen aan SB
Tafel zoals in Malö 40 (draai-uitklaptafel)
Seldén rolmast met zeil (vertikaal doorgelat)
Triradiaal gesneden zeilen, met UV-strook op genua
Geïsoleerd achterstag
Weghaalbaar kotterstag met spanner en kotterstagzeil
Genuaval, extra genuaval en grootzeilval en uithaallijn
grootzeil en rondlooplijn net vernieuwd in Dyneema.
Grotere lieren voor rolsysteem en grootschoot
Rolfokhoes (recent vernieuwd)
Achterstagspanner
Rodkicker neerhouder
Gennaker met stripper
Spinnakerboom op rail op mast
Aluminium wantspanner beschermers
Extra aluminium stootlijst op buitenzijde potdeksel
Raymarine 4x i70 (log, diepte en wind, etc)
Marifoon Ray 240 en extra hoorn buiten in de kuip
GPS/Plotter Raymarine E120 “Hybrid touch” met 12“
kleurenscherm bij kajuitingang
Radar Digital HD in mast
Raymarine AIS
Autopiloot Raymarine ST 6002 met gyrokompas met display
op stuurstand
Sea-me actieve radarreflector
Boegschroef 8 pk duoprop
Klapschroef 3-blads Flex-o-Fold
3-Kleurenlicht met ankerlicht in masttop
Walaansluiting 220V met aardlekschakelaar
Acculader 25 A Mastervolt
Genuawagens vanuit de kuip verstelbaar
Dubbele gasbun

8 ton
Yanmar, 3JH4 E (40PK)
Medemblik
Controlepaneel voor lader
Ankerlier met RVS Bruce anker
Verwarming Eberspacher
Skylight rollo Ocean air rolhor en verduistering in voorkajuit en
hoofdkajuit
Houten voet voor salontafel en neerklapbaar om er een 2pers. bed van te maken
Neptune matrassen in voorkajuit
Bed in voorkajuit 210cm lang
Corian op aanrechtblad
Koelkast
Drukwatersysteem warm en koud stromend water
2-pits gasfornuis met oven
Extra stang met hangband bij fornuis
RVS ventilator met solar systeem
Groter toilet
Vloer 2 cm verlaagd voor meer stahoogte
Ingebouwde safe
Radio CD MP3 speler met 2 speakers
Deurtje tussen bakskist en toilet
Teak bankjes in de hekstoel, opklapbaar
Te openen zeerailing BB en SB
Teak kuiptafel
Kuipbekleding inclusief “wig”kussens
Verlichting LED in targabeugel, dimbaar
Gloednieuwe buiskap en achtertent kleur donkerblauw
Lijnensnijder Spurrs op schroefas
Hangstang voor zeilpakken in bakskist
Extra RVS strip op boeg tot onder de waterlijn
Reddingsvlot in RVS houder aan hekstoel
Zwemtrap vast gemonteerd op de spiegel
Wintertent voor staande mast
Teakdek afgelopen winterstalling volledig nagekeken
Diverse andere zinvolle extra’s

Prijs incl. BTW.: € 230.000,--

Schitterende Malö 37 classic van eerste eigenaar met alles erop en eraan. Bijna altijd in onze
professionele service geweest en onze verwarmde winterstalling overwinterd. Klaar om weg te zeilen!

