Vene: Forgus 362 Nordic Deluxe
Rekisteritunnus: A50630, purjenumero 7879 , runkonumero 147, valmistusvuosi 1992.
Katsastusluokka A2
Moottori ja voimalinja:
Moottori 3HM35F (makeavesijaäaähdytys) , vaihdelaatikko vaälityssuhde 2.82:1 , aquadrive
vaälitys potkuriakselille jossa Flexofold 18x13 in kolmelapainen taittuva pronssipotkuri.
Moottori on taäysin kunnostettu ja sillaä on ajettu n 200h.
Veneen mitat:
Pituus 10,80m , vesilinja 9,20m, leveys 3,42 m, maston korkeus n. 17m ja paino n. 9000kg
Rayamarine:
Autopilotti lineaarimoottorilla suoraan peraäsinakselille, karttaplotteri jossa myoäs
kosketustoiminto, tutka, laähettaävaä AISI ja VHF radio. Asennettu 2014 jaälkeen
B&G Hydra:
Veneen nopeus, kaiku, matka, tuulen suunta ja nopeus. Asennettu 1990 luvulla.
Sähköt:
Veneessaä on maasaähkoä 220V 2 pistoketta , Waeco MS1912 invertteri 12/220V , invertteri
Waeco Mobitronic 25 A akuille, kulutusakut 2x100Ah ja 2x100Ah moottorille ja
keulapotkurille QL CT900 (Volvo Penta). Akut ovat AGM akkuja, hankittu 2013
Pentri:
Keitin ENO kaasuliesi jossa hella, kylmaäboksi rosterista Isotherm koneistolla vesijaäaähdytys
(2013), kaksiosainen tiskiallas rosterista.
Lämmitin:
Hebasto Air Top 2000 STC ilmalaämmitys. Asennettu 2017. Laämminvesiboileri ISOTEMP 0400
tilavuus 40 l. Veden laämmitys moottorin jaäaähdytysvedellaä tai maasaähkoällaä 220V.
Ankannokka veneen keulassa jossa on ankkuri (20 kg), kaäaännettaävaät tikkaat rantautumista
varten sekaä jatkopuomi genaakkeria varten. Keulassa on Lofranss ankkurivinssi sekaä koäydellaä,
ettaä ketjulle.
Veneen peraässaä on uimataso tikkailla.
Takila:
Toppi masto kahdella parilla spriidareita, etustaagissa on Facnorin lattahihnarulla,
takastaagin kiristys mekaanisella tunkilla. Mastossa on myoäs siirrettaävaä kutteristaagi.
Staagilla omat parduunat (ei kaäytoässaä) ja omat jaluskiskot ruffin katolla. Mastossa on myoäs
kisko mmysksy isoam varten. Mastoliikissaä on Antalin kisko ja isossa purjeessa on kiskon
mjuoksijatm. Maston paäaässaä on Led kulku- ja ankkurivalo
Purjeet:
WB Iso 33m2 latoilla ja keula 39m2 (2008) Doylen kutteripurje, Dolfin genaakkri Seldenin
rullalla ja Nortin spinu

Vinssit:
Lewmarin vinssit 52 2kpl , 30 2kpl ruffin katolla 16 2 kpl
Doylen stakkeri (2014)
Toiletti:
Septitankki n.40l , pesuallas ja mJabscon poänttoäm
Veneessaä mahonki sisustus. Sitloorassa , kannella ja ruffin katolla teak rimoitus.
Veneen pohja on kunnostettu n. 10 v sitten (edellisen omistajan info).
Vene on maalattu Interin Perfection vaärisaävy Mediterranean whitella koodi # A184
Veneellaä on oma kuljetusalusta telakointia varten.
Veneellaä on omat nostoliinat. Veneessaä on yhden pisteen nostovalmius

