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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  

Niklas Lindgren  

Email: niklas.lindgren@batagent.se, +46-(0)709 505989.  

 

Allmäna fakta 

Längd: 9,70 m 

Längd vattenlinjen: 8,20 m 

Bredd: 3,15 m 

Djupgående: 1,60 m 

Vikt:  4900 kg 

Kölvikt: ca 2200 kg  

Bränsletank: 80 l 

Vattentank: 200 l 

Motor: Volvo Penta D1 30, 30 HK, Drev 130S, 390 timmar 

Masthöjd: 14 m 

 

 

Skrov         

Badplattform Båtsystem PT10035       

Kassettstege Båtsystem 4 steg PKT74       

Kölbultar efterdragna då bränsletank var ur 2014      

Har ny vinröd stripes bredd 170 mm till båda skrovsidorna som går med   

         

Däck         

Manuellt ankarspel        

Stävstege rostfri i stabilt utförande       

Myggnät till nedgångslucka förpik       

Sprayhood & Sittbrunnskapell  2011       

         

Rigg         

Selde´n mast, bom, förstagsprofil/rulle och rodkick 10     

Nytt storfall 2014         

Lazyjacks         

Masttoppsbelag Crown med VHF-antenn/Windex/Vindgivare/TV-antenn/Ankarlanterna  

Extra förstag för stormfock        

         

Segel         

Stor 2011, 25,5 m² i 320 g/m² Dacron. Genomg. lattor  med vagnar mot mast. 2 rev   

Genua 2006 Lundh, 37 m² i Dacron. Bra skick men behöver tvättas    

Genua 2013 Boding, 35 m² i cruising laminat      

Stormfock Syversen, orange med pistolhakar      
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Gennaker 2013 Tuss Sails, 63 m² blå/gul. Seglad två gånger     

Strumpa till gennaker        

Ankarsegel till akterstag vid 
svajliggning       

Storsegelkapell 2011        

Rullgenuakapell 2011        

         

Motor         

Volvo Penta D1-30F installerad vintern 2010/2011. 390 timmar    

Samtidigt nytt drev S130 med 3-bladig Penta folding propeller    

QL Magnetfi bränslerenarfilter > förfilter med vattenavskiljare > motorns dieselfilter  

Bränsletank 80 lit urmonterad och rengjord 2014. Återmonterad med ny bränslemätare och  
nya slangar för påfyllning och 
avluftning       

         

Vatten 200 lit        

Tryckvatten för varmt & kallt i pentry och toa      

Varmvattenberedaren kopplad via motorns glykolkylkrets. (230 V elpatron urkopplad, löser  

jordfelsbrytaren ibland. Har ej undersökt orsak)      

         

Toa         

Ny toalett med stor skål 
2013        

Holdingtank med däckstömning och handpump via bordsgenomföring    

         

El         

Landströmintag med jordfelsbrytare och två automatsäkringar    

Tre förbrukningsbatterier a´ 80 Ah       

Separat startbatteri 70 Ah        

Laddare Cetek 300M till förbrukn.batt och Cetek M45 till startbatt    

Solcellpanel 75W med laddregulator       

         

Elektronik         

Garmin map 720 plotter. BlueChart g2 vision kort EU 710L + EU711L + EU458S   

Två äldre GPS, en ute och en inne. Fungerar som komplement    

Vinddata med givare i masttopp       

Ekolod/Logg  (logg felar i instumentet)       

VHF fast installerad med antenn i masttopp (förre ägaren var radioamatör varför   

apparat och installation är med hög kvalite´)      

TV med DVD och antenn "typ tefat" i masttopp      

Radio med CD, 2013, med AUX ingång och fyra högtalare     

         

  



Gasol         

Tub PA6 i ankarbox för        

Extra tub PA6 i ankarlinebox akter       

Fjärravstängningsventil (magnetventil vid tuben i fören)     

Spis med ugn 2014, Moonlight two       

         

Värme         

Dieselvärmare med tre utblås       

         

Kyl         

2012,  isotherm Classic Compact 2210 med ASU funktion och frysfack    

         

Interiör         

Ny klädsel alla dynor 2015        

Fotogenlampa Trålar me 20 linjers brännare och reservglas     

Delvis nya LED ljuskällor        

         

Förtöjning/Ankring       

8 st fendrar 8"x22" med skydd       

2 st klotfendrar Ø 300 mm        

1 st klotfender Ø 600        

Flertal tampar i olika längder och storlekar      

Tampar med ryckdämpare        

40 m 8 mm kätting i fören med rostfritt bruceankare 15 kg     

Extra 15 kg bruceankare galvat       

10 kg rostfritt bruceankare med kätting och ankorlina 57 
met     

Extra 10 kg bruceankare galvat       

Flertal bergskilar med slägga och hammare      

         

Övrigt         

Nya skotlinor 2015 till stor och försegel       

4 skotvinsch handtag        

Nödraketsats "Havropet" 2016 + dito äldre      

         

Viss annan lös utrustning kan diskuteras. (Dynor, flytvästar, mattor, dammsugare, mm)  

 

 

 

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.   

   


