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Hallberg Rassy 43 Scandinavia år 2002 

Utrustning Ev kommentar 

Segel Elvström offshore kvalitet!: 

Storsegel från 2016 stående fulllängds lattor,Double 

Taffeta,Vectran/Technora, reserv EMS stor från 

2002. 

Lättvindsgenua från 2002, lite använd. 

Kryssfock från 2002, något bukig. 

Gennaker från 2002 med strumpa, mkt sparsamt 

använd, med peke i rostfritt att fästa på ankarrulle. 

Ankarsegel från 2010 att fästa i akterstag 

Äldre fullt fungerande storsegel i EMS duk 

Elvström stående lattor i reserv från 2002. 

Hydraulisk inrullning/revning av stor och för segel Med knappsats från piedestal 

Samtliga fall bytta från wire till Dynema Från 2015 

Extra lång dirk för räddningsmanöver.  

Skydd för försegel att hissas i spinnakerfallet Nästan oanvänt 

Elektriska Genuawinchar Manövrerade från sittbrunns sargen 

Elektrisk storskots winch styrbord används också för uthal 

Spirbom för genua och gennaker  

Bombroms för länssegling hindrar ofrivilliga gippar Hängs i bommen vid användning 

Ankarspel elektriskt styrd från fören samt piedestal 25 kg Delta galvat med galvad kätting 

Akterankare med elektriskt ankarspel styrd från 

piedestal eller trådlös fjärr. 

Danfort ankare med blyad lina 

  

Portar i mantåg för enkel entre vid långsides 

tilläggning 
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Sittbrunns kapell HR orig från 2016, Helt nytt oanvänt i reserv från 2020 

Sprayhood Från 2016 

Kapell till styrpiedestal från 2002 

Jolle Zodiac 260 med Air golv Mycket sparsamt använd från 2002, nya åror 

Stävstege rostfri orig HR Hängs på för förpulpet. 

Teakbänkar på akterpulpit Så kallade GT stolar 

Hållare för utombordare på akterpulpit  

  

Autopilot Raymarine ST7001G med Whitlock drive 

samt både trådlös och trådad fjärrkontroll  

Styrbar från plotter eller piedestal 

Radar/Plotter Raymarine E80 2st nätverkskopplade i 

cockpit samt på kartbord i salong 

från 2005, nätverkskopplade till autopilot 

Vindinstrument Raymarine i50  Från 2016 

Kardanupphängd radarantenn på akterstag, 2kW 

Radom 

från 2005 

VHF Sailor A1 DSC klass D vid kartbord från 2002, förlängningssladd för lur till cockpit 

medföljer. 

Raymarine handhållen VHF 1/5W  laddar i hållare från 2014 

Wifi router och förstärkare Radiolabs med antenn på 

akterpulpit. 

Från 2018 

Furuno Navtex med antenn på akterpulpit från 2002 

Batteribank 5x140 Ah Sonnenschein GEL från 2015, aldrig varit under 75% laddade, nyskick! 

Batteriladdare 2x Mastervolt IVO Smart 12V/60A, 

tot 120A 

från 2002 resp 2013 

Elverk mastervolt 3500W Diesel i motorrum Från 2004, använt ca 300h, underhållskit medföljer 

12V uttag på flera platser runt om under och över 

däck samt på piedestal. 

för telefonladdning eller Ipad navigering 

AIS True heading Graphene Wifi med egen VHF 

antenn 

Från 2020 kan köras mot Navionics på Ipad 

Inverter Mastervolt Mass Sine12/2kW/230V Från 2002, kör mikrovågsugn och nespresso under 

segling 

Isolationstransformator Mastervolt 3kW på 

ingående landström 

Från 2012 

Varmvattenberedare kopplad både till landström och 

motorvatten. 

 

Eldrivna toaletter fram och bak, tankmätare på 

främre tank. 

Främre toa är Jabsco saltvattendriven, bakre är 

Dometic sötvatten driven. 

Monterade 2015 



Corian i pentry specialbeställt  

Klädstång för våta kläder i främre dusch Med uttaget för värmare i duschen blir det till ett 

torkskåp 

Mikrovågsugn Elektrolux 230V Från 2002 

Tvättmaskin Kenny i främre dusch Från 2012 

Stereo 2st bluetooth, en i salong och en i akterruff 

med två högtalare per st. 

Från 2019, i akterruffen en monterad från 2002, ny 

modern ej monterad medföljer. 

Espressobryggare Nespresso kapsel i pentry Kan köras via inverter under färd 

Induktionshäll i pentry, en platta Från 2018, Körs med elverk eller landström 

Resårmadrasser spec beställda i akterruff. Betydligt bekvämare än orig. 

Sjövattenpump i pentry Sparar färskvatten vid disk 

Färskvatten dusch på akterdäck Ny kran och kranhus från 2022 

Sjövatten pump uttag på däck vid mast för 

ankartvätt/saltvatten dusch 

 

Tre sjökojer med slingerduk varav en i salong och 

två i akterruff 

 

Hydraulisk akterstags sträckare Tryckmätaren fungerar men glaset är sprucket 

LED lampor i alla lanternor och armaturer ovan och 

under däck. 

 

  

Centaflex koppling på propelleraxel för tyst gång Sparar också prop axel lager. 

Gori trebladig tvåväxlad propeller  

Sep bränslepump från tankbotten för inspektioner från 2019 

  



 


