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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. 
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Längd 11,92 m 

Längd vattenlinje 9,6 m 

Bredd 3,60 m 

Djup 1,9 m 

Vikt 5800 kg 

Segelyta 84 m2 (Stor + genua 1) 

Motor Volvo Penta 2003, 28 hk 

Bränsletank 80 l 

Vattentank 160 l 

Varmvattenberedare 25 l 

Utrustningslista 

 

Teakdäck samt teak i sittbrunnnen. Däcket är lagt under byggnationen 1988 

Fast vindruta med öppningsbart fönster. 

Sprayhood på rostfria bågar. 

Sittbrunnskapell på rostfria bågar. 

2 st Dorado ventiler samt solcellsventil till salongen samt och ventiler till kök och toalett. 

Fast sittbrunnsbord på pedistalen. 

Extra stor ratt med älghud på pedistal med länkarm till rodret 

Bogpropeller Quality Line  5 KW två propellrar. 

Elankarspel i fören ( Anchorlift) med 10 meter kätting och 40 meter lina med Bruceankare 

samt fjärrkontroll 

Elankarspel (Volvo Penta Quality Line) i aktern med blyad lina och Bruceankare. 

Drivankare 

2st Andersen ST40 winchar på rufftak för segel och trimmning 

1 st Andersen ST46 skotwinch 

1 st Andersen ST46 elwinch för skot samt fall. 

2 st Andersen ST 56 skotwinchar 

15 st Fallavlastare varav två på masten för lazyjacks samt en för rullfockens inrullningslina 

Spinnakerutrustning med spinnakerbom i klocka på masten. 

Mast Isomat med skinn inne i båten. 

Akterstag med sträckare 10-slaget. 

Storskot, enkelt tyskskotat på SB sida. 

Förnyad Rutgersonskotskena för storskotet. 

Stackpack (Lundh Sails) för storseglet. 
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Självslående fock Hood (Lundh) med stående lattor samt kapell. 

Storsegel med 2 fullattor samt två rev Albatross, 2009. 

Stormfock Lundh Sails 

Ankarsegel Lundh Sails 

Spinnaker Royal Sails (gammal) 

Alla fall Dynema (stor och fock 12 mm) 

Spinnakerfall Dynema 10 mm 

Spinnakerskot Dynema 

Förtöjningsgods och fendrar. 

Volvo Penta 2003 med S-drev och Alco Flip propeller (7 – 8 knop). S-drevet nedslipat och 

nymålat efter all amatörskonstens regler 2016. Nya tätningar i drevet 2016. 

Bälgen bytt 2016. 

Peke med ankarrulle samt stege 

Badplattform med stege samt dusch varmt och kallt vatten. 

Skrovet epoxibehandlat samt målat med västkustfärg (måla mindre) 

Instrument Brooks and Gatehouse Hercules (Rolls Royce för lekmän) 

Vind, log, ekolod, förstorad kryssvinkel. Analoga instrument på Doghouse och FFD på 

pedistal. 

Automatstyrning, hydrauliskt på hjärtstocken. Reglage på piedestalen. Brooks and Gatehouse. 

Man överbordlarm i sittbrunnen. 

Anslutning för sjövatten i sittbrunnen med tryckvattenpump. 

12” Raytheon plotter med fäste vid kartbord samt på doghouse. 

El länspump med nivåbrytare. 

Handlänspump i sittbrunnen + extra handhållen. 

Battmeter vid kartbordet. 

VHF vid nedgången. Robertson. Antenn i masttoppen. Extra högtalare i sittbrunnen. 

Radio med cd vid nedgången. LTC. Extra högtalare i sittbrunnen. 

Radio Braun med cd i akterhytten  

Batteriladdare Ctek M300 för förbrukningsbanken 

Batteriladdare Ctek M45 för start, bog och elwinch. 

2 st 110 Ah batterier för start, bog och elwinch. 

2 st 70 Ah för förbrukningsbanken. 

2 st solceller 25 W på doghouse individuellt kopplade med solcellsregulator. 

Septor skiljerelä för batterier. 

Zinksaver för elkorrosionsskydd. 

Landströmscentral med jordfelsbrytare. Landkabel ansluten i ankarboxen för. 

220 V eluttag 3 st i salongen, 2 st i aktersalongen. 

Inverter 500 W kontinuerligt modifierad sinus. Eluttag vid kartbordet. 

Gasvärmare 4 KW för uppvärmning. 

Defrostervärmare (motorkylvatten) för uppvärmning vid motorgång.. 

Elkeramikvärmare för uppvärmning. 

Spis med ugn Eno. 

Gasflaskor 2 x 5 kg komposit. Placering ute under sadeln i sittbrunnen. Nya slangar 2016. 

Kylbox med Isotherm ASU. Boxen uppdelad i tre fack och närmast kylelementet är det 

minusgrader. 

 

 



Varmvattenberedare Volvo Flygmotor 25 L. El 220V och motorkylvattenuppvärmd. 

Dusch på akterspegel (sittbrunn) och toaletten. 

Gamla lysrör utbytta mot Halogenlampor. Även andra ljuspunkter kompletterade med 

halogenlampor som vid köket och över kartbord. 

Belysning i Bokhyllor. 

Alla skåp i salongen utrustade med extrahyllor. 

Toalett Jabsco med stor skål. 

Septiktank med nivåmätare. Anslutning för sugtömning ej permanentinstallerad. 

TV LTC 15” på skottbeslag samt antenn i masten (Ny 2016). 

Båtsmansstol 

Skylight med solventilator i salongen 

Extra hyllor i toalettutrymmet 

 

 

 

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. 

 

 


