Utrustningslista CR 390, 2001
SE-CRY39027F101
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
Exteriör
Blå sprayhood med förlängning
Integrerad badplattform med dusch
Två genuaskotwinchar, Andersen 52ST på sittbrunnssargen
Två fallwinchar, Andersen 28ST, bredvid nergången
Två fall-linfack på vardera sida om nergången
Peke med stävankarrulle
Stor främre kättingbox
Teak på däck och rufftak
Solpanel
Specialstuv i sittbrunn, sb, för winchhantag, nödstyrning
Stor akterstuv för fendrar och särskild stuv för gasolflaska
Sittplatser i akterpulpit
Badstege på plattform
Demonterat sittbrunnsbord att hänga på pedistal
Magnetisk kompass på pedistal
Nergångslucka i plexiglas med särskild stuvplats i akterruff
Rullmast, manövrerad från sittbrunn
Mekanisk akterstagssträckare
Masten är utrustad med spinnakerskena, däcksbelysning, motorlanterna, vhf-antenn
Vantskruvsskydd
Winch på mast
Seldens rullfocksystem, med revlina på sb sida om sittbrunn
Segel
Gamla segel medföljer.
Storsegel, tape drive s-glas 42,m2 2010
Rullgenua , tape drive S-glas 43,2m2 2011-10-05
Genaker, 2011-10-05
El och Elektronik
Raytheon multi-instrument vid navbordet
Raytheon på piedestal C90 Med AIS 2010
Raytheon GPS antenn inbyggd i plotter
Radio/spelare vid navbordet, med fyra högtalare
12 volts elsystem
Brytarpanel vid navigationsbord med automatiska brytare, brytare, tank och spänningsgivare
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Förbrukningsbatteri Nya 2010
75 Ah startbatteri och 75 Ah Ankarbatteri 2010
230 Landanslutning i främre kättingbox med laddare
TV-antenn
Motor och Teknik
Yanmar 3JH2-E, 3-cylindrig, sötvattenkyld dieselmotor
Segelbåtsdrev SD40 Nyrenoverat 2015
Eberspächer D5 värmare
Tryckvattensystem
Varmvattenberedare
Isolerat motorrum
Trebladig foldingpropeller ny 2010
Engbo elektriskt ankarspel med rfr Bruce-ankare på akterspegeln. Nyrenoverat 2011-10-05
Interiör
Khaya mahogny
Innertak i vit vinyl med mahognyinlägg
Rikligt med belysning
Gott om ljusinsläpp, öppningsbara vid pentry, toalett och akterruff
Förpik
Två kojer, garderober och två draglådor under kojerna
Skyligt
Salong
U-soffa om bb och längsgående soffa på sb sida
Salongsbord skjutbart i längsled
Rikligt med skåp och förvaringsutrymmen i salongen
Skylight
Pentry
U-format pentry om bb
Tvålågig gasolspis med ugn
85 l kylbox
Dubbla rfr diskhoar
Elektrisk sjövattenpump
Bänkskiva i corian
Varm- och kallvattenblandare
Rikligt med förvaringsutrymmen
Akterruff
Akterruff om bb, med dubbla kojer och stor garderob
Toalett
Toalettsits med manuell pump och självtömmande holdingtank
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Handfat
Bänkskiva i corian
Dusch
Durk med tömmningspump
Övrigt
Fendrar, angöringstampar, ankare, flaggstång med svensk flagga

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.
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