
Hallberg Rassy 352 Scandinavia 1987 
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 

Anders Hultman 

Mobil: 073 430 35 91 

Mail: anders@batagent.se 

 

 

Allmänt 

Båten är alltid inomhusförvarad och motorservice/underhåll är alltid utfört av auktoriserad 

motorverkstad. 

Ny Seldéns tvåspridarrigg 2008. manövrerad från sittbrunn, 

Profurl NC 42 rullsystem 

Genua 40 m2 Gransegel 2008 

31 m2  Gransegel 2008 

Försegelkapell med UV-skydd på insidan 

Självskotande Lewmar 44 och 16 i sittbrunn, manuella 

Akterstagsträckare Hasselfors 

Motor Volvo Penta 2003T, 43 hk 

Ny generator 2010, 

Ny bränslepump 2011, 

Nya förbrukningsbatterier 4 st, 2017,  

Nytt startbatteri, 2017 

Nytt batteri till bogpropeller, 2017. 

Ny vattenpump i sötvattenkretsen och nytt drivsystem för impellern för sjövatten 2012) 

Värmare Eberspächer D3L 

Bogpropeller Lewmar 4 hp 2004 med eget batteri, bytt 2017.  

Ny touchpanel och nytt kontaktdon till bogpropeller, 2017. 

Specialdesignad sprayhood med sittbrunnskapell omfattande tak och tre löstagbara sidor. 

(Kapell och Annat använt från 2010 och tvättat 2014) 

Stadig fällbar stävstege Hallberg Rassy 

Plogankare CQR med 40 m kätting 

Ankarspel Vetus, manuellt 

10 kg Bruceankare med 40 m ankarlina 

Portar i mantåg 

Ny älghud på ratten 2011 

Blå rand på skrov och överbyggnad ommålad på varv 2011 

Två solpaneler, en på luckgaraget och en ställbar i aktern, 2x35 W 

True Heading AIS med sändning/mottagning 2010 

Raymarine Plotter C120W med AIS-visning och sjökort för hela Europa inlagda 

Raymarine radar på fällbar stolpe i rostfritt i akter 

Tre Raymarine instrument ST 40 vind, logg, ekolod 

Garmin GPS 128 med möjlighet att ansluta till laptop 

Autopilot Autohelm ST4000 

VHF Simrad RD68 

http://www.batagent.se/


Antennanläggning Lyth Antigua, VHF, TV och FM samt Windex 

Kompass i nakterhus Venus 

Nya ljusa dynor överallt 2010. I förpik och akterruff med spiralfjädrar. Extra specialsydd 

bäddmadrass i akterruffens dubbelkoj 

Nya mattor 2009 

Alla bottenventiler bytta 2012 

Nytt komplett toalettsystem med sugtömningsmöjlighet från däck 2014 

Rostfri gasolspis med Pa6 gasolflaska plus en Pa6 i reserv 

Kylskåp Isotherm 2004 

Varmvattenberedare Isoterm, (via motor eller landström), samt alla slangar för varm- och 

kallvatten nya 2009 

Fendrar 8 ST 8” och 2 st 6” samt 2 större ballongfendrar 

En öppen bojkrok 

Fyra förtöjningstampar med kraftiga gummidämpare och två med lite mindre 

Flera längre förtöjningslinor 

Diverse reservdelar 

 

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. 

 


