
 

 

 

Utrustningslista, Arcona 410-2013 

 

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  

Mobil:0046(0) 73 430 35 91    

 

 

Vit med mörkblå linjer 

3 hytter, pentry i vinkel, 1 st toalett 

Teak i sittbrunnen, sargar och durk 

Optimerad köl på standarddjup, 2,2m. 

Rullfocksystem Furlex Thru Deck för cruising 

Harkenprofil med externt förstag för racing 

Mast med dubbla spinnfall och fockfall 

Bom med singelline revsystem 

Masttopp eller partial spinn/gennakerfall 

Rodrigg 

Sprayhood 

Stackpack inkl. lazy jacks linor 

2 st Storsegel Cruising och Racing 

4 st Fockar Cruising och 3 Racing 1 st Light/Medium samt 2 st Medium/Heavy 

3 st spinnakers, 2 st topphissade Light och Medium samt 1 st Heavy 

Spinnakerstrumpa 

Självskotande skotwinchar 

Självskotande fallwinchar 

Hamnkapell 

Rullkapell 

Spinnakerbom i kolfiber 

Rodkick med gasfjäder 

Windex 

Akterstagsträckare multiblock i dynex  

Akterstagslatta 

Samtliga fall i spectra/dyneema 

Spinnakerbomshllare på bommen 

Antalringar till barberhaul av focken 

Fäste för Code 0 monterat i stäven 

2 st padeyes för staysail 

Relingslist endast 20 mm hög akter om röstjärn 

Winchfeeders crossover, inkl slitbleck 2 st 

Padeye 8 mm för spinn nedhal samt gajar 3 st 

Avlastare std, samt XCS ALU 

Travartrim till fock med råtta/block i handsfack 
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Fotlist på sittbrunnsdurk fast mont. 

Kolfiberrattar 

Tyskt storskotsystem 

Kyl Isotherm vattenkyld 

Värmeanläggning Eberspächer 

Tryckvattensystem 

Radio/CD spelare med fjärrkontroll 

Högtalare i salong och sittbrunnen 

Landström med jordfelsbrytare 

Mastervolts Lithium Batteri 360 Ah samt start 

BG Instrument H3000 

4 displayer på mast 

4 displayer vid ruffnedgång 

Vind, logg, kompass, GPS, AIS NAS 400 

Autopilot, Karplotter BG 

VHF + BG display vid navbordet 

Lenovo dator med Expedition samt trimfiler 

 

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. 


