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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 Björn Hägerman, Mejl: bjorn@batagent.se 

+46-72 322 23 10 

 

Segel 

Gransegel GCLX storsegel i laminatduk 

Gransegel GCLX ST-fock, typ Glider, laminatduk 

Gransegel gennaker 85kvm 

Lazy Jacks 

Gennakerstrumpa 

Storsegelkapell 

Försegelkapell 

ST-skena 

 

Motor & El 

Volvo D1-30 dieselmotor, 28,4 hk. Färskvattenkylning 

Trebladig foldingpropeller i brons 

Bränsletank ca 100 l, rostfri, med nivåmätare 

Elcentral, 3 batterier och batteriseparator 

Landström och laddare, CTEC M300 25A 

Solcell på luckgaraget samt MaxPower laddningsregulator 

 

Inredning/komfort 

Värmare Ebersprächer Airtronic D4S 

Resårmadrasser i förpik med bäddmadrasser 

Stuvfack under förpiksbädd (specialbeställt) 

Fällskiva i pentry (specialbeställt) 

Litet stuvutrymme/pall på babords sida i förpiken (specialbeställt) 

Tryckvatten i pentry och toalett 

Sjövatten (tryck) i pentry 

Rostfri vattentank ca 200 l med nivåmätare 

Vattentoalett med tank ca 60 l 

Våtgarderob i toalettutrymmet 

Öppningsbara portlights i akterhytt, toalett och pentry med myggnät 

Myggnät och mörkläggning i kasett till förpikslucka 

Myggnät till däckslucka i rufftak 

Välisolerad kylbox ca 80 l 

Kylaggregat Isoterm 3201K med sjövattenkylning 

Badplattform med varmvattendusch 

Gasolspis med ugn och eltändning, kompositflaska i ventilerat utrymme 

Sittbrunnsbord, stort stadigt på 2 ben. Lätt tillgängligt på väggen vid nedgångstrappan 

Liten bordskiva i nåtad teak för ett ben  

Varmvattenberedare Isoterm 24 l 

Tömningspump för duschvatten under toagolvet 

Sittbrunnstält med ståhöjd ca 1,9m 
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Elektronik/instrument 

Raymarine C90w navigator 

Raymarine Tridata ST-60 

Raymarine Vinddata ST-60 

Raymarine autopilot SPX-10 (dold) 

Raymarine VHF 55E med mastantenn 

Raymarine radar, 4kW, 18”, integrerad med övrig navigationsutrustning 

Scanstrut radarmast utmed akterstaget med dämpad vagga 

 

Rigg 

Seldén med dubbla spridare och rodkick (gasfjäder) 

Furlex rullfocksystem 

Windex 

 

Däck & Sittbrunn 

2st Andersen 28 tvåväxlade fallwinschar 

2st Andersen 46 ST tvåväxlade selftailingwinschar 

8st fallavlastare på rufftaket 

Rattstyrning med vikbar ratt, skinnklädd 

Manuell länspump 

Elektrisk länspump 

6st rostfria pollare, inkl midskeppspollare 

Kompass i styrpidestal 

Lanternor 

4st avlastare på sarg vid skotwinsch 

2st brytblock m avlastare på utsidan av sarg 

Akterstagssträckare, 48 ggr utväxling, 

Lewmar Profish 1000 aktre ankarspel, ca 10m kätting samt lina. Typ Bruce ankare 15kg, 

Lewmar Profish 1000 förligt ankarspel m kätting. Typ Bruce ankare 15kg, 

Lång duschslang med spolmunstycke, sjövatten (tryck). Krympslang som tar mkt liten plats 

Teak i sittbrunn, på sargar samt på badplattformen 

Sprayhood, extra lång 

Båtsystem peke med Ankarrulle, fällbar stege och specialpulpit 

 

Diverse 

Baltic rescue sling 

Blyköl 1,7m 2375kg 

6 fendrar 

3st Förtöjningslinor 6m 

Längre förtöjningslinor 

2st brandsläckare, 2kg 

Extra ankare Lewmar Delta 15kg 

Båtvagga Tyresö (lång)  

 

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. 

 


