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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 

 

 

Inredning: 
• 6 st kojplatser, extra bred koj inkl dynor i akterkabin 

• Rostfri gasolspis med ugn  -04 

• Kylbox 12V och 220  -05 

• Eberspächer D4 dieselvärmare monterad i akterstuv -12 

• Batteriladdare 15 Amp -04 

• 220v Converter -04 

• Toalett -04 (ej septiktank) 

• Stereo med USB  4st högtalare varav 2st i sittbrunn - 10 

Däcksutrustning: 
• Winschar Lewmar 40 och 30 ST 
• Avlastare Easylock - 12 
• Storskotsystem Harken Carbo med svirvelarm för skotlås 
• Roderlås kam 
• Rorkultsförlängare Spinlock 
 
Instrument: 
• Nexus : Log, Lod, Vind,  GPS  -2004 
• Autopilot Raymarine ST1000 
• Silva kompass -16 
• BM Batteriövervakning 
 
Rigg: 
• Nordic mast, bom och spinnakerbom 
• Easykick rodkick 
• Fall Dyneema stor + fock -16 
• Backstag Dyneema 5 mm (wire finns) 
• Häckstag Dyneema 4 mm (wire finns) 
• Fiol (godkänd i Österike går att ta bort) 
 
Segel: 
• Storsegel North -01 
• Genua 1 North Mylar  -01 
 
Cruising/Transport: 
• Storsegel Diamond -90 
• Genua I Diamond Mylar -90 
• Genua III Elvström -91  
• Spinnaker (Class) Diamond 
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Motor: 
• Bukh DV10 diesel på 10hk som har plockats ur och genomgången av varv -12. 
• S-drev 
• Foldingpropeller Gori 11,5 x 9,5 2-bladig i brons ny 2015 
 
Övrigt: 
• Solcell 45w + regulator 
• Hamnkapell X99-orginal (täcker hela däcket - två delar) 
• Storsegelkapell blått 
• Brandsläckare 
• Stukankare 
• Nya förtöjningstampar samt en hel del tampar för segling. 
• 6 st fendrar -16 
• Livboj 
• Led lampor 
 

 

 

 

 

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. 
 


