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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 www.batagent.se  

Niklas Lindgren  

Email: niklas.lindgren@batagent.se, +46-(0)709 505989.  

  

 

Data 

Längd    14,40 m 

Bredd   4,35 m 

Djupgående   1,85 m 

Vikt    13 ton 

Kölvikt   3,2 ton 

Masthöjd  19,80 m 

Bränsletank:  210 l (tank med manlucka) 

Vattentank:  460 l i två tankar 

Nr: 

 
Detta är versionen med en fjärde kabin med våningskojer.  

 

Allmänt 

Styrning med dubbla rattar, Lewmar som är läderklädda. Den ena ratten är “vikbar” för att göra 

passage akteröver bredare. 

Lewmar däcksluckor/skylights och Lewmar fönster/ventiler, de flesta öppningsbara 

 

Vitt skrov med blå ränder. Full teak i sittbrunn och på däck i toppskick.. Fast utfällbat 

sittbrunnsbord med en extra “förlängningsdel”, vilket ger ett rejält stort bord. 3 knapar på var 

sida, inkl springknapar, (totalt 6 st knapar) 

 

Inredning 

Ljus träinredning 

Ägarhytt i fören, våningshytt om BB framför huvudskottet, dubbla akterhytter. 

2 badrum, båda med dusch 

Dynor I blått och ljust tyg 

8 - 10 kojplatser 

Ståhöjd ca 2,00 meter 

TV med DVD 

Eno, rostfri 2 lågig gasolspis med ugn, 2014 

Frontöppnad kyl Waeco, samt kylbox, båda med luftkylda kompressorer 

Vattenkyld frysbox, ca 70l, 2015 

LED-belysning i hela båten 

 

Motor, el och vatten 

Volvo Penta D2-75,  75 HK, 1022 gångtimmar 

S-drev, Volvo Penta 150S (bälg bytt 2015-16, med ny varmgalvad monteringsfläns för drevet 

(rostar inte vid skruvarna som orginatel kan göra)) 

4-bladig foldingpropeller, Volvo Penta 

Motortimmar:  

SidePower bogpropeller med dubbla propellrar och fjärrkontroll 
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WhisperPower 4 kW elverk, 2013, 132 gångtimmar 

Förbrukningsbatterier Victron AGM, 660 Ah, 2015 

Victron Multiplus 12V 3000W 120A batteriladdare och batterikontrollsystem (Digital Multi 

Control) 

Inkl i landströmsläge ställbar max strömförbrukning från land för att undvika att säkringen i 

elstolpen löser ut, förbrukningen i båten balanseras då upp med hjälp av batteribanken i båten 

om det behövs 

Isolationstransformator, 2013 

Batterimätare, Phillipi 

100 W solceller inklusive regulator och instrument 

Luftkonditionering, HFL 

Webasto dieselvärmare med utblås i hela båten 

Autopilot, Raymarine 6001 med Lewmar divenhet på hjärtstocken 

Raymarine E925 Plotter vid styrplatserna 

AIS, mottagare och sändare 

VHF med slav I sitbrunnen 

Raymarine vind, logg och multi ST60 

Raymarine radar på stolpe 

Epirb, 2016 

Varmvattenberedare, motor och el-element på landström 

Varmt och kallt tryckvatten samt manuella vattenpumpar 

Trycksatt sjövattenpump i ankarboxen för spolning av ankare och däck 

Septictankar till båda toaletterna, ca 80 l, däckstömning 

 

Rigg och segel 

2 spridar-rigg från Selden med kort kaltopp, furlin rullmast, rod-kick 

Rullförstag Fulex 300 

Elvström High Performance Storsegel (genomlattat/stående lattor, nytt UV skydd) och genua 

(nytt UV skydd), båda i mycket gott skick och regelbundet servade av segelmakare 

Gennaker i gult och blått på rulle med ändlös lina 

Spinnakerbom och övrig spinnakerutrustning, spinnaker, allt nytt 2015 

Vinschar, Andersen 62, nya 2015 för genua, Lewmar 50 fallvinschar, Lewmar 44 

spinnakervinschar 

Bombroms, Walder 

 

Utrustning 

Ankarspel/Windlass I fören med Lewmar Deltaankare 

Livflotte i container, Oceanklassad, 6 personer 

Utombordardävert vid BBs push pit 

Sittbrunnsbord, fällbart, med förlängning (ger ett rejält stort sittbrunnsbord) 

Hopfällbar landgång för aktern, gångyta i team 

Bimini på separat bågar, original 

Sprayhood på rostfria bågar med separat handtags båge i bakkant, Kapell Annat, 2016 

Sittbrunnskapell, Kapell Annat, 2015 

Formsytt täckkapell (”båtpyjamas”) i fiberduk som andas, Kapell Annat,  

Demonterbar träställning på däck för täck-kapell 

Fendrar 

Förtöjningsgods 

 

 

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. På bilderna kan extrautrustning förekomma. Endast utrustning som 

är listad ovan ingår.    


