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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.  
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Fakta 
LOA: 11,88 m 
LVL: 9,60 m  
Bredd: 3,87 m 
Djup: 1,75 m (Vingköl) 
Depl: 7600 kg 
 
Bränsle: 150 l   
Vatten: 380 l    
Septitank: 2 st separata med däcks- och skrovtömning  
 
Motor 
Volvo Penta MD2040 
S-drev med 3-bladig foldingpropeller (2014) 
Motortimmar: 1500-2000 
 
Utrustning 
 
Segel/Rigg 
Storsegel (2011 Doyle med två enkelrev och stack pack) 
Genua 150% på rulle med UV-skydd (2009), uppgraderad 2015 hos Boding 
Kutterfock på rulle (2009) 
Stormfock (Årtal okänt, gott skick) 
Ny stående rigg (2012) 
Ny Lazy bag (2011) 
Mast steg till första spridaren 
Custom made manuell akterstagssträckare  
Navtec hydraulisk akterstagssträckare (behöver fyllas/packas om) 
Rodkick Seldén (renoverad 2013) 
Extra bomkapell i gott skick  
 
 
Elektricitet 
5 gelbatterier (2013) 
Generator 60 A 
Solpanel 75 W 
Vindgenerator, Ampair 150 W 
Landströmsanläggning med 75 A laddare 110V 
Ctek laddare 25 A 240V (2014) 
Inverter 110V, 1500W 
Inverter 240V, 300W (2013) 
Heartlink ampertimmeräknare och batteriövervakning 
Batteriindikator 
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Mastervolt solcellsregulator (2014) 
 
Navigation/Instrument 
Raymarine ST60 tridata (2013) 
Autopilot Autohelm ST7000 (1995 men styrenhet från 2013) 
Radar Furuno Navnet vx2 – 2007 (uppgraderad 2014) 
Plotter Furuno Navnet vx2 10,4” (uppdaterad 2014 med nya delar, elektronik och kartor) 
Separat Furuno GPS (2000) 
EPIRB (Nödsändare) (2010) 
VHF x2 (1995 / 2013) 
CD-stereo med AUX/USB (2014) och högtalare i salong och sittbrunn (2014) 
 
Komfort 
Sea Frost kylsystem för kyl (2000). Parallella system där en kompressor drivs direkt av motorn, en av 
el (Danfoss). Båda systemen servade med nya komponenter 2014 resp. 2015. 
Varmvattenberedare Isotherm  - drivs av kylvatten eller 240v 
3 duschar (en varm/kall i varje badrum och en kall på badplattformen – alla uppdaterade 2014) 
Dubbla Raritan toaletter (servade 2014) med tömning via däck och septitank eller direkt ut 
Webasto 3900, värmare. Ny 2014, installerad av Webastocenter) 
2-lågig rostfri gasolspis med ugn 
Corianbänk i pentry och aktre toalett 
Hella fläktar i alla kabiner 
Läslampor LED (2014) 
 
 
Ny mörkblå klädsel och uppdaterade sovdynor invändigt i hela båten (2015) 
Sittbrunnsdynor skräddarsydda för alla teak bänkar i grå canvas 2014) 
Aktre ryggstödsdynor till akterpulpit i vit vinyl 
Vind/solskydd i blå canvas till förpiken (2013) 
Extra mindre solskydd i blå canvas till sittbrunnen 
Sidoskydd i blå canvas till sittbrunnen (BB resp. SB) med båtens namn i vit text 
Bimini för hela sittbrunnen, canvastyget i bruksskick  
 
Däck 
Lewmar vinschar (2x54 (elektriska), 2x44, 1x40). Samtliga vinschar servade senaste tre åren. 
Sprayhood (2010) 
Biminitop  med rostfria bågar (2005) 
Sittbrunnsdynor (2014) 
Bomkapell/Lazybag (2011) 
Ankarspel i för (Quick Windex – nytt 2013) 
20 kg Rocnaankare med 50 m, 8mm kalibrerad kätting (2015) följt av extra rep 
Fortressankare med kätting och ankarrep (2013) som reserv eller akterankare 
Hållare och dävert för extra utombordsmotor i rostfritt 
 
Säkerhet 
Brandsläckare i salong och aktre stuvfack 
Manuell länspump Kenpax 
Elektrisk länspump med nivåvakt (Rule 2000 – packningar bytta 2013) 
Radarreflektor i mast och separat radarreflektor i reserv 
Nödraketer, handbloss och nödpistol (uppdaterade 2014) 
Bottenpluggar för skrovgenomföringar 
Livboj 



Båtshake  
Jack stays för säkerhetssele, löper längs hela däcket (2013) 
Manuell mistlur 
 
Förtöjning 
Sex fendrar (4 nya 2014) 
Fyra svarta vävda förtöjningstampar (2015) 
Fyra blå vävda förtöjningstampar (ca 2005) 
Fyra bergskilar med hammare 
Stävstege (2014) 
Lång vit bojtamp med Merxxhake 
Ankartamp (för svajankring) med krok 
Ett stort antal extra förtöjningstampar i varierande styrka och dimension för bogsering, säkring, extra 
spring etc.  
 
 
Renoveringar/Uppdateringar med fullständig dokumentation 

 Teakdäck 12mm helrenoverat 2014/2015 av Wasa Yachts. Delar av däcket helt nytt. Alla 
skruvar, pluggar och nåt bytt. Däcket har alltid varit helt tätt utan släpp i ribbor eller 
genomträngning. Badbryggan helt ny.   

 Skrovet epoxibehandlades 2013  

 Alla genomföringar bytta 2009 – 2013  

 Stående rigg genomgången och renoverad med en hel del nya delar 2011-2013 

 Löpande rigg utbytt 2011-2013 

 Kölbultar genomgångna, smorda och säkrade 2015 (Wasa) 

 Roder genomgånget (Wasa) 

 Avgaskrökar nya 2014 

 Startmotor och generator servade 2014 

 Bälg till saildrive bytt 2011, damask bytt 2015 

 VP Foldingpropeller ny 2014 

 Styrenhet motor ny 2014 

 Mahogny rengjord och lackad där behov funnits 2014 
 
Övrigt 
Ett stort antal reservdelar till förekommande utrustning så som extra generator, propeller, 
tryckvattenpump, packningssatser, reparationskit, oljefilter, kamrem, impeller, termostat offeranoer, 
motorolja, lampor, säkringar m.m. – allt som behövs för långsegling eller bekymmersfri 
semestersegling. 
 
Båten har använts sparsamt, i genomsnitt ca 3 månader per år och har övrigt tid legat förvarad på 
land i professionella marinor i antingen kall- eller varmhalll, eller med komplett täckställning och UV-
skydd för hela skrovet. Löpande underhåll och uppdateringar har skett av fullservice varv. Därav 
genomgående god kondition i skrov, däck och inredning.  
 
Att notera vid besiktning 

- Båten har dubbla uppsättningar lanternor (mast och pulpit), där pulpitlanternorna ej är 
inkopplade. El är framdraget men ny kabelanslutning behövs in i själva lanternhuset om 
dessa skall användas som extra lanternor. 

- Vattentankarna har dubbla mätare (endast en mätare används vid sammankopplade tankar), 
varav givaren till SB mätare visar något fel.  

 



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. 
 
 


