
 

 

 

Utrustningslista Sweden Yachts 36-1986 
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. 
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Anders Hultman 

Mail: anders@batagent.se 

0046(0) 73 430 35 91 

 

Utrustningslista till S/Y Bonnie Sweden Yachts 36 1986 Nr. 1033. 

Shipmate RS 5800 GPS + slav i sittbrunnen kopplad till radar - 1993 

Elektroniskt sjökort & GPS Simrad CE32 + DC30 i sittbrunnen - 2003 

VDO vind, logg, ekolod + repet + ankarvakt + compass 

Furuno 4-tone daylight 1830 radar - 1993 

Ritchekompass kopplad till radar - 1995 

Zodiac pr-radio 

Pioneer radio med kasettband + sep 5 cd med fjärrkontroll och 4st +2st högtalare - 2000 

VHF Shipmate RS8300 kopplad till GPS, 1st antenn i mast topp och en reservantenn i radar 

mast - 1999 

Rostfri mast i aktern för radar och antenner m.m. - 1993 

Suunto kompass 

Älghud ratt 1000 mm 

Ray-Line fjärrstrålkastare monterad i radar mast - 1993 

Sittbrunnsbelysning i radar mast - 1993 

Däckbelysning i mast 

Kapell till ratt samt instrument - 2003 

Navtec hydralisk häckstagssträckare - 1993 

Seldéns rullfocksbeslag 

Storsegel 

Genua 

Blooper - 1990 

Spinnacker Triradial kompl.utrustning - 1995 

Jockey-pool med fäste på mast (ej uppackad) - 1995 

Lazyjacks - 1995 

Dubbla spinnackerfall Spectra - 1995/1996 

Fall m.m. nerdraget till sittbrunn med extra winchar 

Skotpåsar 2 st 

Sprayhood - 1992 

Ebersprächer dieselvärmare D5 - 2000 

Dubbla vattentankar 180L +180L - 1994 

Tryckvatten 

Varmvatten 

Duschpump durk toalett utrymme 

Microvågsugn Electrolux NF 4018 220V - 1996 
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El toalett Bemis WC Jabsco Moo 37245 - 2003 

Mobilife Gasol ugn + 2st lågor 

Plast flaska gas 

Batteri 1x75Ah maskin - 2003 + 3x 75 Ah drift - 2016 

Laddare Tronic 220V 

TV-antenn 12V + 220V 

6st extra 220V uttag 

Jordfelsbrytare 

Kylbox med kylkompressor frigoboat monterad på maskin, -30°C - +15°C 

Vitrinskåp med belysning samt handvalsat tyskt blyinfattat glas - 1994 

9st vinglas, 9st grogg, 12st nubbe, 9st selterglas, 9st kaffemuggar 

Pilot klocka + barometer i mässing 

3st mässingsspeglar - 1996 

Fotogenlampa - 1993 

Centrumlyft - 2002 + lyftsling 

Maskin Volvo Penta 2003 diesel 

Räddningsstege på akterspegel - 1996 

Midskeppsförtöjningsknapar - 1993 

2 st CQR-ankare med kätting och ca 40 meter lina 

Fendrar 7 st 

Förtöjningsgods 

Livboj 2 st typ hästsko 

Fäste för motor akterpulpit i teak och rostfritt - 1995 

Belysning i akterförråd - 1995 

Varmt o. Kallt vattenuttag i sittbrunn - 1995 

Extra dränering i ankarbox i fören - 1997 

Springlinor klädd rostfri wire längs var sida på däck 

Anslutning av landström i för och akter med ca 20 m kabel. 

Under vintern 2005-2006 är botten blästrad, slipad, spacklad och epoxibehandlad samt 

bottenmålad. 

Bälg samt packningar för drev är bytt, 2004. 

Bogpropeller, Sleipner, in och utfällbar, 2016. 

Båten är varvsförvarad inomhus hos Tjörns Yacht Service i Almösund 

 

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. 

 

 

 


