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Sunseeker Predator 74 är en drygt 22 m lång motoryacht.

En kraftfull och elegant designad powerboat som utmärker sig.



En bred glasvägg med en stor skjutdörr avskiljer 
uteplatsen från den akterliga salongen. Här finns en 
bekväm stor lädersoffa och soffbord som fungerar 
som matplats och avkoppling framför den stora 
sänkbara TV-skärmen, med komplett audiovisuell 
och 4G-uppkoppling. Utmed babord sida finns skåp, 
barskåp och vinkyl.

Akterdäck är en stor och rymlig 
uteplats för att äta, umgås och 
koppla av i solen. Utekök med elgrill, 
kylskåp och ismaskin.



Framför barköket finns en sittgrupp och matbord, 
med plats för sex personer. 

Här kan  ni sitta och äta tillsammans eller 
underhållas via den stora TV-skärmen.  

En halvtrappa ned på babord sida finns ett lättarbetat 
och välutrustat barkök. 
o Gaggenauspis med induktionshäll
o Kyl och frys (Sunseeker original)
o Bosch diskmaskin
o Sharp microvågsugn



För och akter om köksenheten finns två stora hytter 
med dubbelsäng, sittplatser och bord.

På styrbords sida finns ytterligare 
en dubbelhytt.



Rymliga 
badrum
med dusch, 
skärande 
toalett och 
handduks-
tork. Varje hytt har eget avskilt 

badrum, med elegant
utformad inredning.



Tre 
stora 
och 
rymliga 
badrum
med 
dusch 
och 
toalett.

Ett stort väldisponerat 
motorutrymme. 
Två Caterpillar C32 
dieselmotorer,
på 1 652 hk/st. 
(450 motortimmar)
Motorservice på varv 
2015-2016.
Funktionell förarplats 
med Raymarine 
navigationsutrustning.



Elegant designad och 
kraftfull skrovform.
Varv: Sunseeker Yachts. 
Designer: B. Oleisinsky.

Hydraulisk badplattform 
och landgång, för enkel i 
och påstigning.

Öppningsbart garage i 
akterspegeln för en 
Avalon 320 Jet tenderbåt.
(JetSki är en option)



BÅTFAKTA 
SUNSEEKER PREDATOR 74

Längd: 22,26 m
Bredd: 5,40 m
Djup: 1,65 m
Vikt: 32, 5 ton
Motorer: 2 x Caterpillar C32, 
1 652 Hk/st, V-drive.
Maxfart 37 knop. 
Marschfart 22 knop.

Tre dubbelrum, varav ett ägar-
sovrum. Plats för två 
besättningskojer i aktern
(för närvarande 
tvättmaskinsutrymme).

Navigationsutrustning:
Actis radar
Raymarine plotter 
AIS, VHF 
Autopilot och joystick kontroll

Audiovisuell utrustning:
Chromecast system
BOSE-högtalare
Sharp och Sony platt-TV skärmar
Bilstereo i varje hytt.

För mer information kontakta 
Båtagents mäklare Anders Frisk.
Mail: anders.frisk@batgent.se
Tel: + 46 735 00 45 90.
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