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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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+46-72 322 23 10 

 

 

8 st Sea Quip stöttor 

Vintertäckning inkl. NOA utliggarställning 

  

1 st Dou Gen vindgenerator, kan användas som släpgenerator. 

1 st Lowrance Radar 

1 st Lowrance Plotter + tillhörande GPS och Navionics kort 

över Östersjön och västra EU plus hela medelhavet 

  

Nya mattor 2015 i salong och övriga utrymmen 

1 st Bimini 

1 st Extension Cover d.v.s (täckning av sittbrunnen vid dåligt väder) 

  

1 elektrisk ankarvinch 

2 elekrtriska vinschar 

2 manuella vinschar 

fendrar  

tågvirke + akterrulle för upp till 100 m lina för akterförtöjning i land (vanligt i medelhavet) 

Badstege och dusch vid aktern 

1 st Bogpropeller 

1 st Flex o Fold propeller 

1 st hållare för utombordsmotor 

1 st Yamaha snurra 2,5 HK 

2 st ankare 

1 st Viking livflotte för 4 pers ompackad 2014 

  

Förlängd ankarkätting tot 100 m 

Mastervolt laddare och omkopplare till 220 V vid motorgång 

Isolations transformator 

Ais mottagare Furuno 

Navtex, väderfax Furuno + Gps 

VHF Radio Ocean 

Nästan ny varmvattenberedare installerad årsskiftet 12-13 

  

Motor Yanmar 55 hk regelbunden service var 500 tim 

1 startbatteri 12 V 

4 förbrukningsbatterier 6v om 200 Amp "seriekopplade" till 12 V 

skall bytas till nya i vår.  

  

Segel 

1 Genaker med bogspröt hållare enkel att montera och demontera 

1 Fock "working jib" 

1 Genua på rulle Seldén 
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1 Kutterstagsfock på rulle Seldén ink. backstag 

1 Storsegel på rullmast 

1 Stormsegel "Staysail" att hissas med travare 

1 Ankarsegel för att förhindra svajning vid ankring 

  

Förberedd plats för installation av tvättmaskin typ Candy 

 

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. 

 


