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• Avance 33 on kaunis katsella ja vakaa purjehtia.
• Vastuullisesti hoidettu sulavalinjainen venho kesän harrastuksiin, sopii kilpa- tai 

matkapurjehdukseen. Kilpailuissa 2. luokassa, lys 1.14. 
• Sisätilat Norlin on suunnitellut tilaa ja käytännöllisyyttä ajatellen. 

(https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Norlin)
• Yksinpurjehtijoille veneessä on seurana autopilotti. 
• Veneen hallittavuutta helpottaa istumalaatikko, jossa kaikki on käden ulottuvilla. 

• Pituus 10.30 m
• Katsastettu
• Traktorivetoinen traileri
• Pelastusliivit
• Uimaportaat
• Kaiteet
• Kulkuvalot
• WC
• Keitin
• Kompassi
• Patjat ja tyynyt
• Stereot,
• GPS, VHF, Autopilotti
• Jääkaappi
• Traileri

Köydet 
• Skuuttiköydet genoalle ja spinaakkerille
• Nostin isolle (hankittu v. 2012) ja spinaakkerille (hankittu v. 2013)
• Spinaakkerin puomin nostin ja alasvetäjä (hankittu v. 2013)
• 1. ja 2. reiviköydet (hankittu 2016) - ison skuutti ja kikkatalja
• Takavantin ja puomiliikin kiristin
• Levankiköysi (hankittu 2016)
• Ankkuriköysi (hankittu v. 2010)
• Laituriin kiinnitys köydet, 8 kpl (hankittu v. 2010)
• Poijuhaan köysi (uusittu v. 2013)
• Spinaakkerin skuuttiköysille saatavilla alasvetäjät
• Barduunoille saatavilla vaijerit

Muuta 
• Katsastuksen luokkaan 2. tarvittava varustelu
• Akut 2 kpl (v. 2012 ja 2014)
• Veneen piirustukset tallella, Öjan veneveistämö, Larsmo
• Vinssin vapauttajat: Spinlock, 8 kpl hytin katolla (4 asennettu v. 2013)
• Vinssin vapauttajat: 2 kpl istumalaatikon sivulla Spinlock (hankittu v. 2011)
• Jatkopinna: Spinlock (v. 2011)
• Vinssit: hytin katolla, 2 kpl istumalaatikon sivulla, 4 kpl 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Norlin


(2 itsestään skuuttaavaa, asennettu v. 2012)
• - Spinaakkerin puomi, 2 kpl, toinen kevyttä hiilikuitua (hankittu v. 2012)
• - WC: erillinen tila, pönttö uusittu 2000 –luvulla

Keittiö
• Kaasuliesi ja -hella, jääkaappi, sähkökäyttöinen, hankittu 2000 -luvulla 
• Meri- ja makeavesi pumppu (toinen uusittu 2016) - Autopilotti (hankittu 2000 –luvulla)
• Puomipeite sininen
• Sprayhood puomipeitteen värinen sininen

Purjeet
1. Isopurje, North Sails, Nylon, 2012
2. Genoa 1, North Sails, Nylon, 2012
3. Genoa 2, North Sails, Nylon, 2012
4. Spinaakkeri, North Sails, Nylon, 2012
• Purjeet on talvisäilytetty lämpimässä varastossa. Lisäksi muita käytettyjä varapurjeita.

Moottori
• Volvo Penta 2002, 19 Hp, Sisämoottori, 4-tahti, Diesel, Makeavesi, 1997
• Syyshuollot ja perushuollot suoritettu: öljyn ja öljyn suodattimen vaihdot,  

polttoainesuodattimen ja siipipyörän vaihto, tuulettimen hihnan tarkastus, sulakkeet. 
• 2013: starttimoottori uusittiin
• 2016: tiivisteet uusittiin

Lämmitys
• Wallas-Marin, Valopetrooli
• Perushuolto suoritettu kesällä 2014. 
• Nopea ja huoleton lämmön tuottaja.


