ARCONA 38 – STANDARDSPECIFIKATION
Uppbyggnad
Skrovet är tillverkat i sandwichlaminat med balsa som distansmaterial. Botten och kölparti är
massivt och kraftigt förstärkt med längs- och tvärgående balkar. Skrovet är vitt med NPGbaserad gelcoat, typ Max Guard, vilket ger hög finish, minskar risken för böldpest och
pigmentförändringar. Skrovet är försett med integrerad badplattform med rostfri badstege. 2
ingjutna vattenlinjer och snobbrand i mörkblå gelcoat.
Däcket
Tillverkat i sandwichlaminat med balsa som distansmaterial, massivlaminat vid alla
beslagsinfästningar. Däcket är tillverkat i vit NPG-gelcoat, bultat till skrovet och försett med
relingslist av eloxerad aluminium.
Köl
Blyköl 2.300 kg bultad till skrovet med rostfria syrafasta bultar.
Roder
Rodret är tillverkat i glasfiber med ingjuten hjärtstock av 50 mm syrafast rostfritt stål.
Lagringar i brons.
Inredning
Snickerier av utvald mahogny, mattlackerad. Durkar av nåtad teak. Tak klätt med vit vinyl,
skrovsidor klädda med mahogny. Dynor klädda med möbeltyg av högsta kvalitet, gardiner.
Förpik
Förpik med rymlig dubbelkoj, längsgående hyllor, hänggarderob och klädskåp. Stora
stuvningsutrymmen under kojerna. Skjutdörr mellan förpik och salong.
Salong
På babordssidan stor U-soffa, som kan bäddas till dubbelkoj. Överskåp och bokhylla. På
styrbordssidan bäddbar soffa samt överskåp och bokhylla. Stuvfack under kojerna, klaffbord
med flaskställ. Ståhöjd 190 cm.
Akterhytter
Arcona 38 har två mycket rymliga akterhytter med komfortabel sovplats för två personer i
varje hytt. Båda hytterna är försedda med längsgående hyllor, hänggarderober och klädskåp.
Hytterna har separata ingångar.
Enkelhyttsutförande
Arcona 38 kan även levereras med en akterhytt med dubbelkoj. Båten får då ett extra, mycket
rymligt stuvutrymme samt regnklädesgarderob, se broschyr.
Navigationsplats
Sjökortsbord med plats för sjökort, lådhurts under. Stor fällbar instrumentpanel.

Pentry
Pentry med gasolspis/ugn, kylbox förberedd för kylaggregat. Dubbelvask med tryckvatten
samt sjövattenpump, rostfri vattentank på 180 l. Skåp och lådor med god plats för porslin och
köksutrustning, soplotta.
Toalettutrymme
Glasfibermodul, handfat med duschblandare, tryckvatten. Över- och underskåp, dränerat
duschkar med teakdurk, marintoalett med Holdingtank 55 l, toalettpappershållare,
handdukshängare och spegel.
Motor
Volvo Penta MD 2030 S, 28 hk, trecylindrig diesel med segelbåtsdrev, foldingpropeller i
brons och sötvattenkylning. Enspaksreglage, rostfri bränsletank 90 l, 12V 60A generator med
batteriseparator.
El
Dubbla batterier i ventilerat utrymme. Rejäl elpanel med säkringar och brytare, volt- och
amperemätare. 11 st belysningspunkter. Lanternor. Vatten- och bränsletankmätare.
Däck och sittbrunn
Däck och rufftak försett med rejält halkmönster. Rymlig sittbrunn med rejäla stuvfack för
ankare, segel mm. Rattstyrning i standard. Rufflucka av rökfärgat acrylglas. 2 st grabbräcken
av rostfritt stål vid nedgången och 2 st på rufftaket. 4 öppningsbara skylights. 2 st rostfria
ventilatorer. Ankarbox på fördäck med hylla och gasflaska. Relingslist i natureloxerad
aluminium med 4 st förtöjningsknapar. Dubbelt mantåg. För- och akterpulpit i rostfritt stål.
Fönsterventiler av härdat glas i aluminiumramar. 2 st öppningsbara portholes till
akterhytterna. 2 st skotwinchar Lewmar 43, 2 st fallwinchar Lewmar 30, 12 st fallavlastare
samt brytblock, 2 st genuaskenor med flytande skotpunkter. 1 st storskotskena med travare
med linjustering. 2 st 10” låsbara skotwinchhandtag.
Rigg och segel
Mast och bom i natureloxerad aluminium. 7/8-delsrigg, konad mast med svepta spridare
(backstag behövs alltså inte). Bom med två snabbrev samt invändigt uthal. Alla fall och
kontrollinor dragna till sittbrunnen, storsegel och självslående fock samt storsegelkapell och
sprayhood. Arcona 38 kan även levereras med mastheadrigg.
Övrigt
2 st brandsläckare
Fast manuell länspump
40 m 16 mm ankarlina, 2 x 10 m förtöjningslinor, 4 st 8” fendrar
Flagga med flaggstång.

Avbetalning
Vi kan erbjuda avbetalning på upp till 10 år.
Betalningsvillkor 1/3 av köpesumman vid order, 1/3 mellan order och leverans
samt 1/3 före leverans.
Reservationer
Bo Marin AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande
ändra pris och utförande.

