
Utrustningslista  X-362 Classic  -96 

  

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  

Email: niklas.lindgren@batagent.se, +46-(0)709 505989.  

 

Allmäna fakta 

Data 

Längd: 11,00 m 

LVL: 9,31 m 

Bredd: 3,48m 

Djupgående: 1,70 m 

Vikt: 5,6 ton 

Bränsletank: 80 l 

Vattentank: 180 l 

Motor: Yanmar 27 hk, färskvattenkyld 3GM30FC 

 

 

Kabin/Boende 
X-Yachts Classic teak inredning, 2 kabiner och salong, L-format pentry, 
navigationsplats, dynor i X-Yachts originaltyg (2007), 4(+2) bäddar, ståhöjd 1.90 m 
 
ENO Gasolspis i rostfritt med två brännare och ugn. 
Kylbox WAECO 12V compressor 
Ardic Varmvattenberedare, motorvärme och 220V värmare 
Tryckvattensystem, varmt och kallt vatten. I pentry och på toalett 
Dusch med elektrisk tömningspump på toalett 
Dusch, varmt och kallt vatten på badplattform 
Jabsco toalett kopplad till holdingtank med däckstömmning, inkl elektrisk tömning av 
tank 
GOBIUS nivåmätare för holdingtank 

 

Motor 
Yanmar 27 hk, färskvattenkyld 3GM30FC, Serienummer 02538 
S-drev med Flex-o-fold 3-bladig 16x12 folding propeller (2011) 
Byte av reglagevajrar inkl motorservice (2016) 

 

Navigation 
Autohelm kartplotter e7 (2014) 
Navionics navigationskort för Europa (2014) 
 
Autohelm ST60+ fart  
Autohelm ST60+ djup 
Autohelm ST60+ kompass 
Autohelm ST60+ vind 
Autohelm ST 60 grafik display, vid navigationsplats  
Samtliga ST 60 instrument från 2011 
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Autohelm p70 Pilot controller (2014) 
Autohelm EV-200 Linear Pack Autopilot (2014) 
Autohelm ACU-200 Actuator Control Unit (2014) 
 
Suunto pedestal kompass 
Sailor VHF RT 2047 l(1996) + högtalare i sittbrunn 
VHF-antenn V-Tronix med kombinerad Windex (2011) 
AIS Transas Class B transponder (2011) 
Furuno Navtex receiver NX-300D (2015) 

 

Rigg och segel 
Masthead tvåspridarigg i aluminium från 1996, stående rodrigg i rostfritt,  
delvis uppdaterad 2011  
2 x check-stay  
Profurl genuafurler under däck 
Rodkick 
2 st Harken ST two speed skotvinchar 
2 st Harken ST two speed fallvinchar  
Anderssen storskotsystem 
Hydralisk akterstagssträckare Navtec 
Spinnakerkerbom i aluminium 
 
1 st Genua 2 S-glas, Tape-Drive 35 kvm UK (2015)  
1 st Storsegel S-glas, Tape-Drive med 2 rev och  
4 genomgående lattor 31,5 kvm UK (2011) 
1 st Genua i spektra och kevlar Gran (2008) 
1 st Genaker med strumpa + skot (lite använd) 

 

Utrustning 
Mekanisk rattstyrning, Whitlock Cobra  
med läderklädd ratt (nytt läder 2011), inkl nödstyrning. 
 
Elektrisk länspump med nivåvakt 
 
Ardic 042-D dieselvärmare 
 
Landström med laddare och jordfelsbrytare 
Konverter växelriktare sinus 12V/300W (2011) 
Mobitronic batteriladdare 
Eluttag 220 V vid navigationsplats 
4 st USB laddningsuttag vid navigationsplats 
 
2 st TUDOR TR-350 förbrukningsbatterier (2016) 
1 startbatteri 
 
Bränsletank: 80 l (rostfritt) 
Färskvattentank: 180 l (rostfritt) 
Holdingtank: 80 l (rostfritt) 



 
Sprayhood (2016) och sittbrunnstält med rostfria bågar (2008)  
Inbyggt bomkapell, Stackpack för storsegel inkl lazyjacks UK (2015) 
Rullkapell för Genua UK (2015) 
 
Ankare aluminium, kätting och ankarlina i fören 
Ankare Bruce 10 kg, kätting och Ankarolina i aktern 
NOA - ankardävert i akter 
1 st stävstege 
1 st sittbrunnsbord 
1 st brandsläckare 
 
Förtöjningsgods 
6 st fendrar med fenderskydd + 1 st större fender 
1 st livboj inkl lina och ljusboj  
 
Pioneer DEH-P3100UB Radio CD player (2010)  
2 st JBL högtalare i salong 
 
WEMPE Corum klocka och barometer (2014) 
 
Svensk flagga och flaggstång i teak (2015) 

 

Diverse 
Vintertäckning, NOA täckställning i aluminium med specialtillverkad presenning 
(2007) 
Bottenbehandling epoxi + Vit antifouling bottenfärg, JOTUN 
Extra tyg till dynor (reserv) 
 
 
 

 

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. På bilderna kan extrautrustning förekomma. Endast utrustning som 

är listad ovan ingår.   

 


