
Utrustningslista Hanse 342 , nr 338  

 
Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva båten oaktat 

vilket bud som kommer in. 

Säljes genom Båtagent Sverige. 

www.batagent.se 

Anders Hultman 

Mail: anders@batagent.se 

0046(0) 73 430 35 91 

 
Tvåkabiners utförande  

Rattstyrning  

Storsegel North, genomgående lattor, original  

Tryckavlastande travare, monterade av Lundh Sails (2014)  

Självslående fock Vertech Jib, Lundh Sails med stående lattor (2013)  

Självslående fock, dacron original  

Alla fall samt revlinor bytta till Dyneema (2014)  

Två single line rev  

Rodkick  

Alla fall, rev och trimlinor neddragna till sittbrunn  

Storskotskena i sittbrunnen  

Lazy jacks och Lazy bag  

Ny Windex (omonterad)   

Sprayhood med rostfria bågar, sittbrunnstält ( nästan oanvänt) och sittbrunnsskydd ca 4 år gamla 

(Rössy Smögen)  

5 båtkuddar (2014)  

Midskeppsknapar  

2 st Lewmar ventiler monterade på förpiktslucka resp. taklucka (2014)  

Gummijolle Plastimo Compact Light p240LJ (2014)  

Livflotte Plastiomo, 4 pers i container, oceanklassad (2014)  

Laguna bord till sittbrunn  

Peke  

Delta ankare 16 kg med kätting och blyad lina (2013)  

Breeze ankare 10 kg i akter med ankarolina  

Ankardävert (2014)  

Bojkrok (2014)  

Teleskopisk båtshake (2014)  

Två bergskilar och klubba  

7 fendrar  

div. förtöjnings och andra linor  

Tyresövagga och två tyresöstöttor   

Kartplotter Garmin GPSmap 1020, 10 tum (2014)  

Kort över Norden samt Tyskland (2014)  

Autopilot Raymarine Spx-5, rattpilot (2014)  

Simrad instrument  vind/logg/lod (delvis defekta)  

40 W solpanel med Naps Max Power regulator (2014)  

Noa Solpanelfäste på stolpe i aktern (2014)   

Motor Yanmar3Ym 20,  21 hk (300 timmars service 2013, Öckerö Marinmotor ab)  
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Bränsletank 80 L  

Trebladig foldingpropeller (2012)  

Startbatteri 75 A (2014)  

Underhållsbatteri 105 A (2013)  

Underhållsbatteri 80 A (2014) (reserv, ej monterat)  

Värmare Webasto Airtop 3500  

Elektrisk värmefläkt (keramisk) för 220 volt  

Landström och laddare, adapters och 20 m strömkabel  

Varmvattenberedare 20 liter (2013)  med dusch inne och ute  

Vattentank 210 L  

Septitank med sjö- och däckstömning  

Komplett köksutrustning (2014)  

Formsydd bäddmadrass i förpik  

 

 

Fel och brister:  

Den nedfällbara badplattformen har mindre sprickor i laminatet, extra badplattform medföljer  

Topplanternan för motorgång fungerar ej (lampfel?)  

Taklampa sb salong och i akterhytt fungerar ej (ej lampfel)  

Simradinstrumentet för vind fungerar ej, logg och lod fungerar sporadiskt  

Autopiloten är nyligen monterad och fungerar utmärkt, men ytterligare sjökalibrering kan behövas 

(instruktioner medföljer)  

 

Uppgifterna på utrustningslistan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft möjlighet att gå 

igenom utrustningen detalj för detalj, uppgifterna förväntas vara korrekta men kan inte garanteras av 

Båtagent. 

 

 

 

   


