nauticat 331
Visningsbåt M/S MARYCAT med byggnads nummer: 1298
Tillverkare NAUTICAT YACHTS OY - Levererad i maj 2015
3311020

NAUTICAT 331 KETCH, enligt standardspecifikation, djupgång 1,65 m,
vitt skrov med blå linjer. Inredning enligt 331-048 (Extra)

3311040

Motor: Yanmar 4JH4-TE/75 hk/55 kW

3312010

Stormast, Seldén Furlin' rullmast i stället för standard, mekanisk

UTÖVER STANDARDSPECIFIKATIONEN INGÅR FÖLJANDE:
3312020

Bomuthal och replinor för rullstorseglet dragna till akterdäck

3312030

Rullrev med aluminiumprofil (Seldén Furlex) för genua, rullens linföring till akterdäcket, inkl.
vinschavlastare

3312092

Ett extra fall i stormasten

3312283

Radarreflektor med rostfritt fäste

3312285

Windex-vindflöjel

3312290

Skyddsrör för vantskruvarna (aluminium) 6 st.

3313020

North Sails rullstor Crosscut ND78HA 17,2 m², triangle: Tempotest Marine nr. 727/15

3313040

North Sails rullgenua I Crosscut ND68LA 30,9 m², inkl. solskydd, färg: Tempotest Marine
nr. 727/15

3313110

North Sails mesan Crosscut ND57HA 9,0 m²

3313556

Bomkapell för mesanmasten, färg: Tempotest Marine nr. 727/15

3314010

Teakdäck inkl. akterdäck och bänkarna

3314040

Uppfällbar stävstege, rostfritt stål med trappsteg i teak, monterad på peke

3314041

Peke utan steg, men med rostfritt stång i fören, i rostfritt stål och teak, CQR ankare och ankarrulle

3314055

Horisontal, elektrisk ankarvinsch 1200 W, med fotkontakter

3314061

Manöver av ankarvinschen med upp-ner funktion även från akterdäck

3314063

Tilläggs pollare, midskepps, inkl. halkip

3314066

Fenderlist svart med ändbeslag

3314070

Skydd för genua vinschar, ankarspel, och ratt, färg: Tempotest Marine nr. 727/15

3314074

Två solcellsdrivna ventilatorer på styrhyttens tak

3314084

Solskydd för styrhyttens främre fönster (på yttre sidan), färg: Tempotest Marine nr. 727/15

3314085

Ögla för livsele utöver std, placering: 2 st. cockpit

3314086

Livlinor på däck på vardera sidan

3314121

Sidoport utöver standard

3314125

Fällbara relingssitsar i aktern

3314140

Dynor för bänkarna i sittbrunnen, färg: Tempotest Marine nr.727/15

3314150

Fristående bord på akterdäck

3314160

Special rundad modell badplattform av rostfritt stål och teak, med badstege/räddningsstege

3314165

Navinordic Liferaft Tansocean ISO 9650 4 P Cont

3314169

Fästplatta för utombordsmotor på relingen

3314176

Hållning i rostfritt stål för 3 fendertar på båda sidor i fören

3314185

Ankarolina rulle 56 m/3 t. fastsatt på relingen akter

3314190

Extra ankarkätting, Ø 8 mm, kalibrerad, 30 m

3315002

Inredning enligt ritning. Samtliga skåpdörrar med standard "fingerlås". Standard bokhylla på
dinettens främre skott

3315066

Matta i alla hytter, utöver standard matta i styrhytten. Baltic grå nr. 3743074.

3315187

Låsbart säkerhetsskåp

3315190

Fyllnadsskiva med dyna mellan kojerna i främre hytten

3315220

Myggnät för takluckor, 4 st.

3315221

Rullgardin för takluckor, i förhytt, akterhytt, dinett och 2 st i styrhytt (total 5 st.)

3315255

Extra taklampa, 2 st., placering; dinett och pentry

3315256

Extra läslampa, 2 st. i dinett

3315260

Teakpinnar + hål för förvaring av tallrikar etc. 1 skåp

3315261

Täckande skiva för spisen

3315270

Fuktisolering för en dubbelkoj i akterhytten

3315280

Bordsskiva med NC-mönster

3315284

Speglar på hyttdörr, både övre samt nedre delen av dörren, placering: på akterhyttens dörr på
hyttsidan (standard speglar på toaletterna)

3315285

Montering av kundens klocka och barometer

3316010

Landströmsystem, 230 V, anslutning på däcket, samt distributionspanel, med jordfelsskydd och
automatsäkringar. Kopplingstavla med 3 st strömbrytare med indikeringsljus samt jordat
strömuttag i styrhytten

3316020

Kabel 25 meter för 230 V landström i stället för standard

3316030

Extra jordat strömuttag, 230 V, 4 st.

3316051

Mastervolt IVO Smart 230 V-12 V/50 A/3 automatisk batteriladdare kopplad till
landströmssystemet

3316057

Mastervolt 300 W inverter, egen brytare och 230 V dubbla extra uttag i akter- och främre hytt

3316111

Separat batteri för navigations elektroniken, 12 V

3316112

Solcellspanelerca 2×34 W med MPPT regulator, kopplad till service batterierna

3317100

Navigationsutrustning enligt separat list (CAM50 kamera i maskinrummet)

3318013

Isotemp varmvattenberedare 40 l, uppvärmning via motorn samt landanslutning

3318020

Koppling av Isotemp varmvattenberedare till 230 V nätet

3318061

Extra septiktank för toalett i akter

3318067

Elektrisk WC, i stället för std, WC toalett akter

3318090

Sötvattensdusch uttag på akterdäck, varm/kall

3318109

Webasto AT3900D Evo, 3500 W, värmesystem med termostat

3318114

Aurora 6 kW, luftvärmare via motor, utblås i styrhytt

3318220
3318221

TV/FM-radio antenn (Glomex) med 12 V uttag i akterhytten
Extra TV/radio-antenn uttag med 12 V uttag, placering: dinett

3318222

Fusion MS-AV700 multimediaradio med 2 Fusion MS-FR602 högtalare i styrhytt

3318240

Bogpropeller, Series 60 (mono) 60 kg/5,4 hk/12 V, panel vid utestyrningen samt styrhytt

3318246

Repavskärare monterad på propelleraxeln

3318250

Flex-O-Fold 3-bladig foldingpropeller i stället för standard

3318255

Extra kontroll för bogpropeller

3319022

Bottenmålning med antifouling blå enligt Hempels program

3319190

Sjösättning och riggning

3319201

Strålkastare DHR 50-serie, 12 V på styrhyttstaket

3319202

Special pentry dörrar 3 st i klart Lexan med "nauticat" - gravyr och belysning

3319204

Akterrelingshöjd 68 cm

3319205

Löstagbar rostfri stång för kläder torkning, i båda toaletterna

3319206

En box för reservdelar/verktyg i maskinrummet

3319208

2 x 210 cm långa lackerade mahogny båtshakar på båda sidor av styrhyttens tak med vita
plastfästen

3319209

Draglåda på glidskenor under dinettens soffa

3319210

Decokuddar, 6 st. Av grått Kobe Color Lavina Stripe nr. 135

3319211

Belysning i maskinrummet med egen brytare i brytpanel för CAM50 kamera

3319213

Alla gardiner: Kobe Color Lavinia Stripe nr. 1010 vita

3319215

Standard kompass Silva 125 i styrhytt

3319216

Vita höjningsringar till Fusion högtalare i styrhyttens tak

