
Sunseeker Predator 74. Årsmodell: 2009 
 

Sunseeker Predator 74 Powerboat 

 

Fakta & utrustningsspecifikation: 
 

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.  

Kontakta: anders.frisk@batagent.se, +46 735 00 45 90.    

 

Fakta 

Tillverkningsår: 2009  

Tre ägare, varav 1 och 2 är samma fysiska person. 

Längd:  22,3 m (74 fot).  Bredd: 5,4 m.  Djup: 1,65 m. Vikt: 32 500 kg.   

Kojplatser: 6+2 stycken  

Skrov: GAP (Svart) 

 

Motor/Drev 

2 stycken Caterpillar C32,1650 Hk /st.  

Motortimmar ca 450 timmar. 

V-Drev, raka axlar. 

Dieseltank 3900 liter. 

Hydrauliska bogpropellrar i för och akter. 

Marschfart: 22 knop 

Toppfart: 37 knop 

 

Navigationsutrustning  

 2 st Raymarine plotter. 

 Radar Raymarine /Actis. 

 AIS-system (ej inkopplat). 

 Logg, kompass, ekolod, VHF Raymarine 240, MOB m.fl. 

 

Elektricitet 

 12V/24V (kapacitet 2-3 dagar). 

 Diesel generator. 

 Landström/Laddare/Inverter. 

 

Mediautrustning 

 Audiovisuel Media System / Chromecast och internet. 

 BOS högtalarsystem. 

 Bilstereo i hytterna. 

 Platt-TV skärmar i salonger och hytter. 

 Elstyrd höj- och sänkbar TV-skärm i salong. 

 

  



Sunseeker Predator 74. Årsmodell: 2009 
 

Kök/pentry 

 Gaggenau spis/induktionshäll (2016).  

 Micro (Sharp). 

 Diskmaskin (Bosch), 

 Kyl & frys (Sunseeker original). 

 Köksenhet på aktre utedäck (elektrisk grill, kylskåp, ismaskin). 

Sovkabiner 

 Master bedroom med ”walking closet” 

 Två st dubbelsängshytter 

 Liten tvåmans kabin för personal (för närvarande plats för tvättmaskin, som kan bytas 

mot WC). 

 TV och musikanläggning i samtliga dubbelrum. 

WC/duschrum 

 Tre st badrum med dusch för samtliga sovrum 

 Skärande toaletter 

 Handdukstorkare i samtliga duschrum 

 Två integrerade septitankar 400 l, med nivåvarnare och däckstömning. 

Salonger 

 Akterdäck salong med sittgrupp och matbord/soffbord. 

 Salong, med sittplats och sänkbart bord. Barskåp med handblåsta Sunseeker glas. 

 Komplett välutrustat barkök. 

 Matplats invid barköket, med stor TV-display. 

 

Tenderbåt 

  Avalon 320 Jet i aktergaraget 

Övrigt 

 Aircondition i salonger och sovrum 

 4 st brandsläckare + motorrumssläckare (sensorstyrd) 

 Joystick styrning remote (bogpropellrar och motorer) 

 Stor eldriven sollucka över förarplatsen 

 Färskvattentank 900 liter 

 AC-anläggning 

 Ankare Danfort 50 kg 

 Motordrivet ankarspel i fören 

 Extra ankare 

 Förtöjningslinor och 8 st fendrar 

 Stora soldynor på akterdäck och fördäck, med skyddskapell. 

 Akterdäckskapell 

 Livflotte (10 man) 

Uppgifterna på utrustningslistan här ovan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft 

möjlighet att gå igenom utrustningen i detalj varför uppgifterna förväntas vara korrekta men 

kan inte garanteras av Båtagent. 


