Jeanneau 52.2 Specifikation/udstyr.
LOA:15.39 m.
Hull length:14.94 m.
Beam:4.85 m.
Draft:Ca.2.30 m.
Ballast:Ca.4.500 kg.
Displacement: Ca.13.950 kg.
Designer: Bruce Farr
Builder: Jeanneau
Year: 2000
Building no./Hin no.: FR-IRI001081001 108
Birth name: “Refugio”
Sales price: Dkk.999.000.
Motor: Yanmar 4JH3TE, 100 hk. First use year: 2000.
Hours 3.218 (sidste motor service maj 2020)
Gori folding propeller fra 2016
Storsejl årg.2020, 51,40m2, full batten, 2 & 3 reb, dug; Dracron 450gr/m2, pris kr.22.896
Genua årg.2020, 72 m2, UV protection, tri-radial cut, dug; DCX-M, pris kr.34.445
Spiler, ukendt årg. Ca. 150 m2, ikke syet til båden.
Spilerstage
Alu mast og bom
Harken sejlslæder
Alle fald ført til cockpit
2 stk. Harken EL skødespil
1 stk. Harken faldspil
1 stk. Harken manuelt faldspil.
Rulle anlæg til forsejl. Ældre/slidt.(Profurl?)
Dækslys 2 stk.
Lanterner: Rød/grøn monteret i forpulpit, samt 3 farvet og ankerlanterne i mast, samt motor
lanterne.
Udstyr i Cockpit:
2 styrepladser med rat
2 kompasser(det ene mangler væske)
Raytheon radar, skærm under cockpit bordet
Plotter, løs til montering i cockpit.
(der er ikke DK kort til plotter, div. papirsøkort over DK & Tyskland mflg.)
Raytheon ST60 Vindinstrument. 2 stk. displays(vind giver i mast mangler)
Bovtruster betjeningspanel i styrbord
Raytheon Multiview log og ekkolod. 2 stk. displays
Raytheon Autopilot ST6000+
Landgang
Stort cockpitbord
Sprayhood årg.2016
Bimini/sol sejl
Brus med koldt/varmt vand

På dæk:
Flexi teakdæk årg.2018/20 (pris ca. Dkk.300.000)
Redningsflåde Zodiac Racing Super 8 personer. Sidst serviceret i 2010. Ukendt årgang
6 stk. nyere fendere & jordbær
EL ankerspil m. 80 m. kæde og betjenings knapper i fordækket
2 stk. plovankre
Fortøjninger
EL anlæg/udstyr:
Onan 7KW generator, årg.2000. 1.920 driftstimer
3 stk. gelbatterier til start/forbrug årg.2017
1(2?) stk. alm. batteri/er til ankerspil/bovtruster årg.2017
2 stk. til generator, ukendt alder/defekte
Aircondition, både kulde & varme. 3 anlæg. 1 til forkahyt, 1 til salon, og 1 til de to
agterkahytter.
Inverter 1.700W. 12/220V
Opvaskemaskine & vaskemaskine(pt. udtaget af båden)
Watermaker, 50/l-i timen, ukendt alder og stand
Bovtruster/bovpropel
Vandvarmer ca.60 l. Varmt vand via motor & El
Helt nyt og umonteret Webasto 5 KW oliefyr, med varmeslanger/gennemføringer, sms modul
AT550 4 indblæsnings kit, Thermocall TC4 Advanced. Pris kr.25.000
Instrumenter om læ:
Raytheon ST 80 Masterview
Raytheon fjernbetjening til autopilot
VHF Shipmate RS8300
Underholdning:
Fjernsyn & DVD
JVC radio/CD spiller
Højtalere om læ & i cockpit(nogle er defekte)
Tanke:
2 stk. brændstof, i alt 650 l.
2 stk. ferskvand, i alt 600 l.
Septik tank, kun på styrbord agtertoilet
Landtømning på septiktank
Vandvarmer ca.60 l.
Diverse
Diverse
Diverse
Diverse
Diverse

udstyr(i forefindende stand):
redningsveste
brandslukkere
filtre, stik mv.
reb/skøder

Salon:
Ca. ståhøjde 198,7 cm.
Kortbord, med buet komfort sæde

Stort siddearrangement med læder betræk
Stuveplads i sofa mod midtskibs
Bord med klapfunktion og 4 skuffer
Pantry:
Ca. ståhøjde 193 cm
Nyere stort 220V køleskab monteret bagbord agter i salonen.
Køleskab med lodret adgang
Køle/fryse boks i køkkenbordet(ukendt stand)
Dobbelt vask
Varmt og Koldt vand
Saltvandshane
Mikroovn
Gas komfur m. 4 blus & ovn
Lovlig gasinstallation?
Stævn kahyt(adgang fra dækket):
Opklappelig seng
Toilet & vask(toilet er udtaget)
Forkahyt/master cabin:
Ca. ståhøjde 195 cm
Dobbelt seng, ca. mål L.200xbr.155cm
Skabe, skrivebord & stol
El toilet og bad(ukendt stand/sælger har aldrig brugt samme)
Ca. ståhøjde på toilet 187,5 cm
Separat aircon/klimaanlæg-kulde & varme
Pengeskab
Agterkahytter:
Ca. ståhøjde 196 cm
2 stk. identiske kahytter, med hvert sit toilet & bad (1el toilet & 1 manuelt)
Ca. ståhøjde på toiletter 195 cm
Dobbelt køjer, cirka mål L.197xbr.162cm(bredde målt på bredeste sted)
Øvrigt:
Gummibåd Alurib 12 fod, alu bund, årg.2012
20 hk Yamaha 20DM0, autolube, langt ben 2 takts påhængsmotor. Formodes at være fra
start 1990érne. Medfølger i forefindende stand.
Udstødningsslange & dæmper skiftet
Storsejl afventer færdiggørelse
Flere Myggenet/sol afskærmning til dæksluger er slidt op
1 manuel og 1 elektrisk lænsepumpe
Dokumenter/dokumentation:
Bevis for betalt moms
CE bevis
Sælgers adkomst
Original Jeanneau båd manual

