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Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva båten oaktat 
vilka bud som kommer in. 
Säljes genom Båtagent Sverige, Fredrik Westin, fredrik@batagent.se , +46 721 877 30 www.batagent.se 
 
Längd överallt: 12.26 m  
Skrovlängd: 11.99 m  
Längd i vattenlinjen: 10.62 m  
Bredd: 3.78 m  
Djupgående: 1.9 m  
Deplacement: 7 ton  
Fenköl: 2.8 ton 
 
Utrustning 
Peke med integrerad stege 
Elektriskt ankarspel i fören av märket Lewmar med 40 m kätting, ny 2007  
Raymarine GPS kartplotter med sjökort från Stockholm till Göteborg 
6 st B&G navigationsinstrument: ekolod, logg, vind, tack, speed, data, compass 
Fäste och 2st. instrument till masten 
B&G Autopilot (kräver kalibrering av kompassen) 
B&G GPS kartplotter (monokrom) 
VHF med Navtex vädermeddelanden, ny 2009 
Rullfock med nytt rullfockskapell 2008 
Stackpackkapell med lazy jacks, ny 2009 
Radio med CD, MP3, USB-stick 
Varmvattenberedare 24L av märket Seaward med värme både från landström 240V och via motorn, 
nyservad 2011 
Batterier 3st. alla från 2010 
Mobitronic batteriladdare 
Luftburen värmare, D4, nyservad 2008 
Landström 
Rejäl sprayhood  
Akterankare med 50 m blyad lina 
För- och akterankare i rostfritt stål, 15kg, typ Bruce, nya 2007 
Motor Volvo Penta MD2040B 40 hk, 3-bladig foldingpropeller 
2 spridarrigg från Sparcraft 
Hydralisk akterstagssträckare från Navtec 
Segel: 2 st storsegel, kevlar och dacron. 4 st försegel, kevlar genua 130%, genua 140%, pentax genua ca 
110%, stormfock i dacron, Alla segel är från UK segelmakeri och är från när båten var ny 
Spinnakerbom 
Alla tampar och block för spinnaker 
6 st winchar, Lewmar 2 st 50, 2 st 44, 2 st 40 (samma som på First 47). 
Alla block av Lewmar, high performance 
Skandinavisk pulpit, dvs öppen för lättare av och ombordstigning 
Yttre relingslist i teak (tillval från fabrik) skyddar skrovkant. 
Sittbrunnsgolv i teak med kraftigt fotstöd vid krängning (tillval från fabrik) 
Storfall, fall till försegel, uthal, rev 1 & 2, nytt från 2011 
Gasfjäder i kicken, ny 2011 
Gummibåt Narvhall 250 med 2hkr. Yamaha 
Sittbrunnskapell med bågar monteras ihop med sprayhood, är lätt att sätta dit, går fram till skotskena 
Lös flexibel solcellspanel 37W, 2011 dock ej monterad 
Dusch på badbryggan och på toaletten 
Fendrar och förtöjningsmaterial 
Solparasoll till sittbrunnen 
6st. täcken och 6st. kuddar 
 


