
Utrustningslista Victory 42 ”S/Y Lily”. Årsmod 1991 

 
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  

www.batagent.se  

Mattias Ericsson, Mejl: mattias@batagent.se , +46-(0)70-262 16 87.  

 
 

Fakta  
Årsmodell: 1991 

Längd:  12,62 m  

Bredd:  3,82 m  

Djup:  2,25 m  

Vikt:  8 500 kg  

Vattentank:  120 lit  

 

Motor  
Perkins Prima M50, 50 hk diesel  

Marschfart: 6 kn Maxfart: 7 kn  

Motortimmar: 1547 

Stor service gjord 2009 (bla bytt kamrem mm) 

 

Segel/Rigg  
Rigg:  Masthead, ny 2013  

Segelyta:  c:a 100 m2  

Storsegel: Gransegel Multiradial, (anv 1 säsong, bra skick, köpt 2012) 

Genua1:  Spectra (bra skick)  

Genua2:  Dacron (dålig)  

Genua3:  Rullgenua, Spectra med rullkapell (Ok skick) 

Stormfock:  Spectra, bra skick (oanvänd?) 

Spinnaker: Normal (bra skick) 

Spinnaker: Storm (bra skick) 

Fall och rev till sittbrunn  

Rodd-kick 

LazyJacks  

Hydraulisk akterstagsträckare 

 

Däck 

Andersen ST-Vinschar (2 st 58, 2 st 52,2 st 46, 2 st 40)  

Sprayhood  

Sittbrunnstält  

Sittbrunnsbord  

Ankare: 2 st Bruce  

Pulpit/Peke med stege  

Solcell, 50W  

Hansalina  

Ankarolina (2013)  

Badplattform 

 

 

http://www.batagent.se/
mailto:mattias@batagent.se


Navigationsutrustning:  

B&G vinddata (logg, djup, kompass)  

Kompass i Rattkonsol 

Windex  

B&G Zeus Touch 7 Plotter vid ratt med Östersjökort (2013)  

Autopilot, rattansluten  

Marin PC / 10” LCD med Transas Navigator Pro med Arholma – Landsort  

AIS Transponder/Radar kopplad till Plotter (2013) 

VHF  

 

Komfortutrustning:  
Värme: Diesel Ebersprächer (osäker funktion, kräver service/genomgång) 

Kylskåp Isotherm ACU, El (2009) 

Toalett, 2 st, septiktank till båda med däckstömning på främre   

Batteri: 2 st 115 Ah (2012) + 1 st motor  

Landström 

Elpatron värme, vattenburen  

Dammsugare, 12v  

Kapokdynor  

 

Spis:  
2-lågig gasolspis med ugn.  

Gasflaska sitter i babords akterlucka.  

Elektrisk fjärravstängning av kran vid flaska via manöverpanel vid navbord samt kran i skåp 

under spis.  

 

Länspump:  
Det finns två stycken manuella länspumpar, en i babords akterlucka, en under diskbänk. En 

elektrisk bilge pump finns - Påslag genom Bilge Pump strömbrytare vid elcentral.  

 

Duschar:  

En dusch finns på badplattform, den fungerar direkt när sötvattenspump är påslagen. Det finns 

även dusch i främre badrum.  

 

Värme:  

Vid motordrift kan varmluftsfläkt användas – strömbrytare vid elcentral  

Den vattenburna dieselvärmen, Eberspächer D5W, är bytt 2014 till en modernare men begagnad 

värmare. Finns även elpatron för 220V värme via vattenburna systemet som fungerar utmärkt.  

 

Sovmöjligheter:  
Det finns två akterkabiner med en dubbelbädd samt en sjöbädd/förrådsbädd i vardera.  

Främre kabin har en specialbeställd resårmadrass med plats för två personer  
 
Notera: 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. 
. 


