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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. 

www.batagent.se 

Anders Hultman 

Mail: anders@batagent.se 

0046(0) 73 430 35 91 

 

Ankarspel för Lewmar 1000 W för 60 galvad kätting 15kg Bruce ankare RF. 

Ankarspel Akter Engbo 50 m blyad lina 15 kg Bruce ankarer galvat 

Bogpropeller CA. 8 hk med separat Optima batteri 

Tv med Dvd  

Antenn för allt,VHF,AIS NAVTEX,TV.RADIO ,TELFON, 

Vattenpump elektronisk och filter även flyttad då den satt på skott förde oväsen 

Varmvattenberedare, 40 liter, kopplad till separat Webasto värmare för att tillverka varmvatten 

vid stillaliggande utan landström. 

Plotter Raymarin C80 utan radar, men med AIS. 

Vindinstrument Raymarin ST60 

Tridata Raymarin ST60 

Autopilot Raymarin ST6000 

VHF RO4800 Radioocean inbyggd AIS mottagare 

Radio Kenwood Radio med Bluetooth anslutning 

Eltoalett porslin med sötvatten spolning (ingen lukt) septiktank med tankmätare, bytt till R/F 

ventil. 

Dusch på akter däck, varmt och kallt vatten 

Teak i sittbrunn och badbrygga 

Teakdäck nylagt 2012 

Relingslist med rostfri skena och teak 

Rattstyrning med stor piedestal. 

Kapell till ratt och piedestal. 

Rullmast med stående lattor 36kvm, 2008 

Rullgenua 42 kvm, 2008 

Spinnakerbom teleskopisk hiss. 

Sprayhood,  

Sittbrunnskapell, 2016 

 

http://www.batagent.se/
mailto:anders@batagent.se


Landström med inverter 2000 watt och 100 Amp laddning och separat laddare till start och bog. 

Batteri 25 Amp med disp .utag i hela båten . 

Sittbrunns bord  

Volvo Penta D2-55HK S drev foldingpropeller 3 bladig 

Servis maxi  

Livboj i vitt fodral 

Livflotte Viking 4 personer. 

Fäste för utombordare Sb akterpulpit 

Vintervagga  

Ombyggd med två resårsängar i akter 2 st. 80cm x 200cm. 

LED lampor i hela båten 

 

 

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. 

 

 

 


