Grand Banks 42
DKK495,000 • Hundested Denmark • Used • 1965
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Make:

Grand Banks 42

Year:

1965

Condition:

Used

Hull:

Fiberglass

Engine:

2 x Cummings VT-370-M

Fuel type:

Diesel

Length:

13.7 m (44.95 ft)

Beam:

4.2 m (13.78 ft)
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Description
Hermed en enestående mulighed for at sikre sig et stykke
sand historie samt det aktuelle skib, der blev startsskuddet til
den måske mest populære Grand Banks serie nogensinde
produceret - den legendariske "Magdalena" Grand Banks 42
sedan anno 1965 med skrognummer 1.

General information

Magdalena har en helt særlig historie der er beskrevet flere
steder rundt omkring i verden. Følgende artikel giver et godt
indblik i Magdalenas eventyr og den entusiasme skibet
omgives af: https://grandbanksowners.no/grand-bankslinker-2/den-forste-grand-banks-42-classic-funnet-i-sverige/.

Make:

Grand Banks 42

Year:

1965

Condition:

Used

Hull:

Fiberglass

Engine

Nuværende ejer har med respekt for skibets sjæl lagt en
masse energi, timer og ressourcer i at vedligeholde og
opdatere Magdalena således, at skibet fremstår med et
særdeles solidt fundament for yderligere restaurering.
Magdalena er løbende blevet vedligeholdt samt opdateret og
fremstår således med varmt/koldt trykvand, el toilet, brus,
funktionelt køkken, varme, nyere kortplotter, todelt kaleche
ved flybridge samt udstyret diverse udstyr til brug ved
dykning. En detaljeret udstyrsliste og beskrivelse kan
fremsendes ved henvendelse.

Engine:

2 x Cummings VT-370-M

Fuel type:

Diesel

Measurements

Nedenfor er et udsnit af de forbedringer nuværende sælger
har fået foretaget ved værft i 2021 og 2022.

Length:

13.7 m (44.95 ft)

Beam:

4.2 m (13.78 ft)

Deep:

1.3 m (4.27 ft)

• Revner i glasfiber bund repareret, bundmaling, maling af
fribord, teak dæk og agterspejl lakeret med klar Coelan lak,
ruftag lakeret med hvid Coelan lak, 2021. Øvrige teak detaljer
er behandlet med olie.
• Forbrugsbatterier skiftet, 6 stk gele, 2021-04.
• Skrue styrbord skiftet, 24x25 4bl. leveret af Hundested
propeller, 2021-12.
• Stævnrørspakning skiftet på begge aksler, 2021-12.
• Anoder skiftet 2021-12.
• Varmtvandsbeholder 30L skiftet, 2022-06.
• Starter bagbord maskine skiftet, 2022-06.
• Inverter/laderskiftettil Victron MultiPlus 12/1600/70-16,
2022-06.
• Ny kaleche til flybridgefra Kalechesmeden i Helsingør. Todelt
kaleche som kan lynes sammen, bestående af en der dækker
forreste del ved styreplads og en der dækker det bagerste
opholdsområde på flybridge, 2022.
• Hovedmaskiner (Cummins 370) og hjælpemaskine (Onan
MDKBF 22,5 kWh) er blevet serviceret af Aabank landbrug,
entreprenør og marine service de seneste tre år.
• Kabler og forbindelser mellem startbatterier og starter skiftet
på begge hovedmaskiner.
• Hovedafbryder skiftet på begge hovedmaskiner.
Kontakt mig endelig for yderligere beskrivelse eller for en
fremvisning af dette skønne skib.
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