
Sealine 310S 89-92
Efter 22 år med vår Sealine har vi efter flera års funderande gjort slag i saken och gått upp i båtstorlek. 
I vår är tanken att lägga ut henne till mäklare/butik. Testar därför redan nu med ett aggressivt höstpris 

minus försäljningsarvode.

Hon är upptagen sedan några veckor, nyservade drev och motorer. Vinterkonserverad, inpackad och redo 
för vintern. I ev. köp ingår såklart vinterplatsen och kostnad för isättning. Detsamma gäller press&son-

bockar, extra stöttor samt täckställning. 

Samtliga bilder på båten är från sommaren 2020, inredningen från härom veckan efter 
upptagningen. Motorerna är i princip helt rökfria, vid uppstart i spegelblankt vatten går det knappt att 

skönja någon rök.



Specifikation:

• Sealine 310 Statesman, svensksåld 1992 (Jag är andra ägare sedan 1998)

• 2 x AQAD 41B, ca 1200h

• Längd 10.22

• Bredd 3,23

• Vikt ca 6 ton

• Bränsle 2x272lit

• Vatten ca 270lit

• Marschfart mellan 22-25 knop

• Toppfart 28-30 beroende på säsong.

Äldre än 6 år:

• Propellrar

• Diesel värmare (utblås samtliga kabiner + defroster)

• Ankarspel fram (Bruce original 10kg + 50m kätting)

• Garmin 4012

• Garmin HD radar

• Dävertar (klarar ribbjolle med motor)

• Ugn (dubbel ugn/grill)



• Solskydd rutor utvändigt, 2020

• Solcellsregulator 20 amp samt extern övervakningspanel, 2018

• Solcell 2x50w (fram), 2018

• Solcell 150w (akter ovanpå kapell), 2020

• Förbrukningsbatterier AGM 300Amp, 2018

• Startbatteri Optima, 2019

• Varmvattenberedare Truma (Ger varmvatten utan landström eller 
motorgång), 2018

• Elektroniska reglage Flexball 4500, 2020

• Zipwake (panel både i kabin och på fly), 2016

• Garmin 721 (fly), 2017
• Kyl Dometic CRX-65, 2018

• Gasolhäll, 2018

• Diskho, 2018

• Toalett (el), 2019

• Termostatblandare badrum 2019

• Kran badrum 2019

• Kran kök, 2018

• Durk, EVA Teak (syntetisk) 2019

Åtgärder senaste 6 åren:

• Motorer AD41B utbytes, med samtliga uppdateringar gjorda 
(Vevhusventilation, intercoolerlock m.m.) 2016

• Drev helt genomgångna, bl.a. senaste stålkonor och axlar, m.a.o. som nya 
invändigt. 2016

• Sköldar utbytes 2016

• Powertrim samt slangar in och utvändigt (nytt), 2016

• Styrgafflar (nya), 2016

• Rostfria syrafasta risers/avgaskrökar (från D4), 2016

• Turbo, 2018

• Syratvätt värmeväxlare, 2017

• Syratvätt intercooler, 2017

• Syratvätt oljekylare, 2017

• Ultraljudstvätt och kontroll av spridare, 2018

• Ankarspel akter, Balder 900W med fjärrkontroll, 2019

• Ankarlina 50m blyad, 2019

• Bruceankare 15kg rostfritt, 2020

• Kapell akter, 2017

• Kapell fly, 2016


















