
Bavaria 34-Cruiser-2010 

 
Utrustningslista  

Bavaria Cruiser 34 årsmodell 2010 

 
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 

 

Skrov: 
Teak på sittbrunnsdurk och på ”bänkar” i sittbrunnen. 

Extra stort sittbrunnsbord för 6 personer. 

”Större motorn” VP D1-30 sötvattenkyld. 

Foldingpropeller 3-bladig (VP). 

Järnköl , djup 1,95. 

Bogpropeller med dubbla propellrar. Har eget batteri nära motorn i förpiken. 

Manöver från styrplatsen. 

Elektriskt ankarspel i fören med ankare och 50 m kätting. 

Mantågsöppningar på båda långsidorna för enklare passage vid långsidesförtöjning. 

 

Rigg: 
Rullmast Selden med storsegel. Elvstöms ”High-Tech”. Stående lattor. 

Rullgenua med Elvstöms ” High-Tech” segel. 

Rodkick med gasfjäder. 

4 winchar för stor och genua. 

Tysk skotning, (storen skotas både på BB och SB sida. 

2 winchar på rufftak för utdrag storen, kick, in/ut-hal av rullstoren, dirk med tillhörande 

linlås. 

Radarreflektor. 

 

El och Instrument: 
Raymarine Tridata ST60. 

Raymarine Vindinstrument ST60 med vindgivare i masttoppen. 

Raymarine Kartplotter C90W med sjökort.  

Raymarine Autopilot med Lewmar drivenhet monterad i sittbrunnsbordet. 

Ledlampor (utbytta från original som var av halogentyp). 

Radio/Mp3 spelare med högtalare. Enklare modell. 

Landström 230v med kabel. 

Laddare 230/12v. 

VHF-radio med inbyggd AIS-mottagare. AIS-objekt (fartyg) visas på navigatorn i 

sittbrunnen. 

VHF-antenn. 

Hållare för iPad vid Navigationsbordet. Extra 12v uttag. 

Solcell 50w monterad på vridbart fäste för optimal laddning. Laddningsregulator. 
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Övrigt: 
Varmvatten från motor eller vid landström. 

Mycket effektiv kyl. (box) 

Dusch på toaletten med utsugningspump. 

Däckgenomföring för septitank. 

Värmare Webasto med utsläpp i förpiken, salongen, akterruffen och toaletten. (vid 

sjöklädersgarderoben) 

Mikrovågsugn. (vid landström) 

Sprayhood 

Sittbrunnstält. (höga modellen som ger ståhöjd) 

Lewmar vikbar ratt. 

Omfattande dokumentation. 

 

 

Fördelar ägaren upptäckt med denna båt jämfört med många andra. 
 ”Rymden” i salongen, akterruff och toalett. 

 Dubbla takluckor i salongen vända både för och akter ut. Ger en optimal vädring. 

 Utnyttjandet av utrymme. Låda under bädd i förpiken. Lucka under spisen. 

 Takluckor både i akterruff och på toa UNDER sprayhood. Kan vara öppna även när 

det regnar! 

 Enkelt att komma på båten om man lägger aktern mot bryggan. 

 Även enklare framifrån med den specialdesignade pulpiten/stävstegen 

 Kan seglas av en person då alla viktiga skot, tampar och reglage finns nära styrplatsen. 

 

 

Notera: 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. 

 

 


