Utrustningslista Bavaria 39, 2005.
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
MAST, RIGG OCH SEGEL
Selden rullmastsystem
Hightec storsegel för rullmast (Elvstrom)
Furlex genua rullsystem
Hightec segel rullgenua med UV-skydd (Elvstrom)
Strumpa till Genua
Selden rodkick med gasfjäder
Spinnakerbom teleskop
Windex
Bombroms
Tv och VHF antenn i masttopp.
Vindinstrument i masttopp
Kamera i masttopp
SKROV OCH DÄCK
Järnköl
Rattstyrning med pedistal för instrument
Kapell för sittbrunnsbord och pedistal
Läderklädd Lewmar vikbar ratt
Hjärtstock med självjusterande lager
Roderlager utbytta hösten 2015
Nödroder
Teak i sittbrunn
Teak på winch brädorna
Teakdäck (limmat)
Pedistal med förvaring
Mantåg, mantågsstöttor, pulpit och pushpit
Stor peke i fören med kassetstege och rulle för ankare
6 st knapar (för, midskepps och akter)
Två lewmarwinchar på rufftaket
Fyra winchar i sittbrunn
Winchhandtag
Alla fall dragna till sittbrunnen
Självlänsande ankarbox i fören
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2 st stuvfack i sittbrunnen
Ventilerad gasolbox i aktern
Dusch på badplattform
Extra stor badplattform i aktern
Landgång i aktern
Integrerad badstege i aktern
Däcksventil
Elektrisk länspump
Manuell länspump
Lanternor
Däcksbelysning
Däcksspolning med sjövatten
Bottenmålning och epoxibehandling av skrov (Bavaria Sverige)
Mantågsöppningar på båda sidor
Däcksgenomföringar (2 st) för septitankar
Solcell med regulator monterad på luckgaraget.
Sprayhood (kapell & Annat), rostfria bågar och grabbräcke
Sittbrunnstält med 3 uttagbara sidor, extra utgång i akter, rostfria bågar (extra ben medföljer)
Sittbrunnsdynor special (mycket bekväma)
Biminitopp med kapell
Vindskydd runt sittbrunnen
El ankarspel i aktern med blyad lina, Bruce ankare, fjärrkontroll
El ankarspel i fören med rostfri kätting 50m och fjärrkontroll, Bruce ankare
Specialtillverkat större sittbrunns bord med plats för 6 personer (via Bavaria)
MOTOR
OBS: Motor och drev nytt 2012!
Den stora motorn
Volvo Penta D2 55 (motortimmar ca 320)
Bränslemätare, varvräknare och timmätare
3 bladig foldingpropeller i mässing
Bogpropeller
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INREDNING; EL OCH INSTRUMENT
3 st hytter med dubbelbäddar
Extra bäddmadrass i fören och en akterhytt
Salong med Vinkelsoffa och mindre fristående soffa (med förvaring)
Dynorna i salongen utbytta
Två stycken toaletter, manuella varav en med dusch.
Teakdurk på toaletterna special
Båda pumpar (Jabasco) utbytta 2016
Duschmed utsugspump i akter toaletten
Navigatiosnbord
LED belsyning
Pentry med gasolspis och ugn
Isolerad kylbox, kompressorstyrd med termostat
Två diskhoar i rostfritt med lock
Sjövattenpump vid diskho
Varmvattenberedare med blandare. Via motor och landström
3 st brandsläckare
2 st icke öppningsbara skylights
Sex öppningsbara takluckor med rullgardiner
Sex öppningsbara fönster/ventiler med gardiner
Sex icke öppningsbara fösnter (hull ports)
Kompass monterad på pedistal
Landström 220 volt
Inverter 12 volt till 220 volt
Förbrukningsbatteri 2 st 140 Ah (nya 2014)
Startbatteri 75 Ah (nytt 2014)
Isolerad landkabel 25m
Laddare vid landström
4 st 220 volts uttag
Larm och söksystem, Proeva (ej inkopplat)
Elcentral med strömbrytare
Automatsäkringar med kontrollampor
Voltmeter
Vattentanksmätare
Tryckvatten med filter
Värmare webasto 5000, utblås i alla hytter, salong och toaletter
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Raymarine Tridata ST 60 logg/fart och djup/temp
Raymarine vindinstrument
AIS
Autopilot
Raymarine plotter E80
Sjökort över mälaren, Sthlm skärgård, Åland mm
Raymarine VHF (extra högtalare ute)
Stereo med Blåtand , högtalare inne och ute
TV med DVD i Salongen
2 st gasolflaskor typ 2012
Gasolslangar bytta 2016

ÖVRIGT
Täckställning Press & son
Fina vinterpressar
Båtmansstol
Mycket förtöjning
Båtshakar
Flagga och flaggstång
Instruktionsböcker

Motor nummer
5102175425
Skrov
DEBAVF39G7D505

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.
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