
Utrustningslista  J80 - 2000 

  
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.  
 
Data 
Längd: 8 m 
Bredd: 2,51 m 
Djupgående: 1,50 m 
Vikt: 1320 kg 
Masthöjd: 10 m 
 

J80 SWE 160, skrovnummer 4506085 J80 160 

 

Löpande och stående rigg komplett med tågvirke 

  

1 storsegel, 2017, travare, rev  North Sails (aldrig tagit ur segelpåsen) 

1 storsegel riktigt rev, 2002 (North Sails) – bra skick  

1 storsegel med travare och rev 2000 (Ottosson)  

1 storsegel med travare och paragraf-rev 1999 (North Sails) 

1 fock  HPR 2010 (Gran segel) - helt nytt (använd 6 timmar) 

1 fock 2000 (North Sails) 

1 fock 2000 (North Sails) – bra skick 

1 fock 1999 (North Sails)  

1 gennaker ink Hatchbag 2002 (North Sails) – bra skick  

1 jib top HPR reacher 2010 (Gran segel)- helt nytt (använt 3 timmar) 

1 trysail (North Sails)- oanvänt   

 

1 Lazybag/Bomkapell Lazyjack Gransegel (2014) 

1 bomkapell för storsegel med travare - blått (North Sails) 

1 bomkapell för storsegel utan travare – grått (Next Sails) 

1 sittbrunnskapell – stort vitt 

1 takkapell- medelstort blått 

1 luckkapell – blått 

4 ryggstöd till mantåg mörkblå (Robship) 

4 liggdynor blå, tjocka med tyg 

1 sjökoj 

2 fasta VHF (Jag ar aldrig haft dem i båten, ej startat dem) 

1 Log/Lod Nexus 2014 

1 Kompass 2015 

1 Tillerpilot Simrad TP10 

1 VHF flagga1 

1 paddel  

2 årklykor 

1 båtshake 

1 hästskoboj 

1 hansalina  

2 lysbojar 

1 livlina 

1 tuta 

1 första hjälpen kit 

1 brandsläckare 
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1 svensk flagga med stång 

1 J boats flagga stor 

1 Motor Parsun 4 takt 2,6 H 2014   

1 batteri 12v  

1 batterilåda 

1 rod-kick 

1 kickskydd 

1 aktermantåg 

2 syrafasta mastringar 

1 mastkrage 

korkar 

kilgummi till mast 

1 riggspänningsmätare 

2 extravant 

vantskruv 

Spännband (för släpvgnstransport) 

1 lyftstropp för centrumlyft (2 ton) 

 

Möjlighet finns att i samband med köp förvärva en TK trailer, 2-ton med bromsad 

boogie, för 40000 kr. 

 
 

 
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.   


