
 

Bavaria 39 Cruiser - 2005 
DE-BAVF39E2C505 

 
 

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 
Mail: niklas.lindgren@batagent.se , Tel: 0709-505 989 
 
 
 
Fakta 
Längd överallt (löa) 12,14 meter 
Längd i vattenlinjen 10,71 meter 
Bredd  3,97 meter 
Masthöjd  17,45 meter 
Standardköl, djup 1,85 meter 
Deplacement  8,3 ton 
Kölvikt  2,5 ton 
Storsegel  39 kvm 
Genua  43 kvm 
Ståhöjd i salong 2,02 meter 
Antal hytter  3 + salong 
Dieseltank  210 liter 
Vattentank, aktre 210 liter 
Vattentank främre 150 liter 
Septictankar, 2 st, totalt 160 liter 
 
Motor Volvo Penta D-2 55, 55 hk, Motornummer: D23-F246-872.157806, Gori 3-

bladig foldingpropeller, två-växlad med overdrive läge 
Ca 500 tim, display på timräknaren ur funktion sedan förra säsongen) 
bälg på drevet bytt 2015 (VP serviceintervall är 7 år) 

Bogpropeller  Sleipner SP 75 Ti, 6 hkr med dubbla 5-bladiga propellrar 
(varvtalet på bogpropellern är inte helt stabilt, renslipning av ”kolens fack” 
behöver göras.) 

  

 
Utrustning  
 
1. Mast, rigg och segel 
 
Storsegel för rullmast rigg 
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Rullgenua med UV-skydd 
Furlex för genua 
Seldén rullmast på däck från Seldén, (Mastnummer:  Seldén B20088721) 
Akterstagssträckare lång, med extra block för enkel hantering 
Seldén rodkick med gasfjäder 
 
Windex på masttopp 
VHF-antenn med kabel på masttopp (kontaktering bytt 2022, men befanns ej fungerande efter 
påmastning) 
Vindgivarinstrument på masttopp 
GPS-antenn för mottagande och sändande AIS (inbyggd i Raymarine plotter, se nedan) 
Radarreflektor 
 
 
2. Skrov, däck och motor 
Järnköl med lateralprofil 
Rattstyrning med läderklädd ratt 
Hjärtstock med självjusterande lager 
Nödrorkult 
Teak i sittbrunn på bänkar och durk 
Mantåg, mantågsstöttor, pulpit och pushpit 
 
Stävbeslag i rostfritt med rulle för ankare 
Fyra knapar, två fram och två bak 
Extra knapar midskepps i aluminium 
2 st Lewmarwinschar på rufftaket, varav 
1 elektrifierad Lewmarwinsch på rufftakets babordssida med separat strömbrytare och säkring 
2 st Lewmarwinschar för genua 
 
2 extra Lewmarwinschar för genua, monterade akterut vid styrplats 
2 st winschandtag orginal 
2 extra Lewmarwinschhandtag, gula 
Alla fall dragna till sittbrunnen 
Självlänsande ankarbox i fören 
2 låsbara stuvfack i sittbrunnen 
 
Självlänsande gasolbox i aktern 
Dusch på badplattformen 
Däcksventiler 
Elektrisk länspump 
Manuell länspump 
Lanternor 
 
Däcksbelysning 
Extra mantågsöppningar på bägge sidor (gates), wires med pelikanhakar 
Sprayhood med 2-delat, heltäckande sittbrunnskapell 
Nedfällbar badstege vid akterplattformen 



Formsytt skydd över styrpiedestal och sittbrunnsbord 
Förstärkning av förpulpit avsett för dubbla ankare samt utdragbar landgångstrappa 
 
Plogankare 25 kg i fören samt Bruceankare 15 kg i reserv 
Blyad ankarlina, 25 meter med ankarsvirvel 
Specialtillverkat större sittbrunnsbord i teak för 8 personer 
Sittdynor för sittbrunn samt 2 st ställbara sittbrunnsstolar 
2 hållare för winschar 
Fast mugghållare i teak i sittbrunnen 
 
Diverse förvaringspåsar i sittbrunnen 
Avtagbar skyddsplatta för täckning akterut mot vattnet i sittbrunnsöppningen som fastsättes i 
rostfria hållare, specialsytt tygskydd för samma öppning 
Extra fendrar, klotfendrar, blåa fenderskydd 
Specialsydda blåa band med pelikanhakar för öppningen akterut mot badplattformen 
Lewmarhållare för upphängning av ratt på mantåg 
 
2 sittplattformar i teak monterade på akterpulpit 
2 livbojar monterade på akterpulpit med 2 räddningslinor 
Nya Jefa roderlager, övre och nedre, monterade 2012 
Sjövattenfilter 
Ny vacumventil, Martec 
Brandfilt vid pentryt 
 
4 st brandsläckare 
Löstagbar skipper-stol för enkel montering bakom ratten 
 
3. Inredning, el och instrument 
 
3 hytter 
1 salong med vinkelsoffa och mindre, fristående soffa 
2 toaletter, varav en med separat duschutrymme och en med handdusch 
Kartbord 
Pentry med gasolspis och ugn 
Isolerad kylbox 
 
Kylaggregat 
2 rostfria diskhoar med lock 
2 pumptoaletter med septictankar om sammanlagt 160 liter 
6 öppningsbara ventiler och sidoventiler 
Landström, 220 volt 
Batteriladdare, 25 Ah 
 
Elcentral med strömbrytare 
Automatsäkringar med kontrollampor 
5 AGM-batterier om sammanlagt 660 Ah, 2021 
Voltmeter 



Vattennivåindikator 
Kompass i styrpiedestal 
 
Tryckvatten med filter 
Värmare termostatstyrd Wallas 5000 med dieseldrift som tar bränsle direkt från huvudtanken 
Värmaren kan även ställas i ventilationsläge utan värme 
4 specialtillverkade teakdurkar för golven i toaletterna 
Rostfria krokar med haspar för samtliga dörrar för att kunna spärra dem i öppet läge 
Utfrästa ventilationsöppningar i varje dörrs nederdel för bra ventilation 
 
Specialtillverkade rostfria hållare för köksplattorna som täcker vaskarna 
Nedfällda rostfria lyfthandtag i samtliga golvluckor 
Autopilot Raymarine ST 6001 
Raymarine p70 trådlös fjärrstyrningsenhet för autopiloten 
Plotter Raymarine eS97 MFD med pekskärm och Bluetooth (ny 2016) 
iTC-5 givarkonverter Raymarine (ny 2016) 
 
Raymarine i70 multi-instrument (nytt 2016) 
AIS Raymarine 650, sändande och mottagande med inbyggd GPS (ny 2016) 
Navionics Platinum, tredimensionellt sjökort 
Raymarine 54 E, marin VHF-radio med DSC och antenn i masttopp 
Radio/cd/dvd Alpine DVA-9860R. RDS radio med DVD, VideoDC- och MP3avspelning 
Trådlös fjärrkontroll till radion/CD/DVD 
 
Isolerad el-landkabel 
Extra eluttag 220 V i hytter, pentry, salong och toaletter 
Mobiltelefonhållare vid nedgångstrappan samt vid sittbrunnsbordet 
Varmvattenberedare 20 liter 
Pejlkompass Silva 
Kikare med inbyggd pejlkompass och belysning 
 
Roderstoppers i hårdgummi i rodrets ändlägen 
Klocka, barometer och hydrometer monterade i salong 
Kryddhylla i teak 
Hållare i teak för pennor och passare 
Hållare för tallrikar 
Fjädrande madrassunderlägg 
 
Ikea-madrasser 
Specialtillverkade hållare för förvaring av nedgångsluckor under segling 
Specialkonstruerad 8-hjulig transporttrailer med förlängd dragkrok och 6 justerskruvar för 
stödplattorna mot skrovet. Vagnen kan bära båt upp till 20 ton. 
Specialtillverkat system med gångbrädor runt hela båten för skrovbehandling utan stegar 
Egenkonstruerad mastlyftare, ”släde” för enkel påsättning av mast 
 
NOA täckställning (utliggarställning) med presenning 
Specialtillverkat handtag för enkel öppning av vattentankarnas lock 
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Manlucka i bränsletank för enkel rengöring och åtkomst av tanken vid tömning 
Extra bränslefilter 
Extra läslampor 
Belysning i kylskåp 
 
Elkomponenter, sladdar, kopplingsdon, startkablar/åskskyddskablar 
Förtöjningslinor, båtshakar, flaggstång, flaggor, flaggspel 
Diverse oljor, filter, schacklar, skruvar, muttrar, impeller med mera 
Mörkläggningsgardiner, rullgardiner, vanliga gardiner, duschdraperi, kuddar med mera 
Extra besticklåda 
Husgeråd såsom tallrikar, koppar, glas, bestick, kaffekokare, microvågsugn, skärbrädor, kastruller, 
knivar, spannar, förvaringskorgar med mera 
 
Sjökort, navigationsbestick, pennor, klockor 
Förtöjningsstång (bojfångare) i rostfritt, levang, skurborstar med mera 
Sats med träpluggar 
Förstahjälpen-kuddar, ficklampor 
Alla behövliga instruktionsböcker och manualer, navigationsböcker 
Vinställ, brödrost, vattenkokare 
 
Rengörings- och polermedel 
Hållare i teak för hushållspapper 
Gasolflaskor, bultsax, bränsletratt, dunkar, cyklop 
Båtmansstol, säkerhetsselar med linor och krokar, signalhorn 
2 räddningslinor med karbinhakar 
Båtshake, förlängningsbar, på mast 
 
Båtshake i trä 
Nya gasolslangar 2022 
Nytt UV-skydd för rullgenua, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


