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Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall 

förvärva båten oaktat vilket bud som kommer in. 
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UK Halsey storsegel med full-lattor (2 st revningspositioner). 

UK Halsey kapell för storsegel med lazy-jacks. 

Rullfocksystem Furlex 300S. 

UK Halsey kapell för försegel. 

Genua 1. 

Genua 2. 

Selden teleskopisk spirbom. 

Selden rodkick. 

Gennacker, samt full utrustning inkl peke och strumpa. 

Andersen vinschar 2x52 & 2x28.    

 Yanmar 4JH3-E. Full dokumentation.   

 3-bladig foldingpropeller.    

 Diseltank 180 lit     

 Logg: Raytheon ST 60.     

 Ekolod: Raytheon ST 60.   

 Vindinstrument: Raytheon ST 60.    

 Autopilot: Raytheon ST6000.    

 Kompass: Suunto D-135.    

 GPS/ Plotter: Raytheon RC530 på styrpiedelstal.   

 GPS/ Plotter: Raytheon RC630 vid navigationsbord.  

 Sjökort för delar av östkusten till båda plottrar.   

 Multidisplay: Raytheon ST60 vid navigationsbord.  

 Radar: Raytheon SL70.     

 VHF: Shipmate RS 8400.    

 Landström och laddare.     

 Batterier: 1x80Ah startbatteri (2014)3x140Ah förbrukningsbatteri (2017). 
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UTRUSTNINGSLISTA Forts ….. 

 

Teakdäck, både i sittbrunn, akterspegel och skarndäck. 

 Sprayhood (2012).     

 Sittbrunnskapell (2012)     

 Elektriskt ankarspel i fören, Bruce 20 kg med kätting 30m.  

 Elektriskt ankarspel i aktern, Engbo typ 40/1000W, Bruce 15 kg, blyad lina 50m.

 Solpanel på luckgarage inkl. laddningsregulator.   

 Elektrisk länspump i kölsvin.    

 Manuell länspump.     

 Nödroder.     

 Förtöjningsgods och Fendrar.    

 Livlina och lysboj.     

 Spis och ugn, dubbla ventiler.    

 2 st gasoltuber.    

 Varmvattenberedare, 20 lit, värmer både på landström och motorgång. 

 Värmare (Ebersprächer) med utblås i alla kabiner.  

 Kyl 100 lit med frysfack.     

 12V TV (inbyggd DVD) med antenn i mast.   

 Radio/CD spelare/CD växlare.   

 Vattentankar totalt 315lit. (3st, med mellanrinning)  

 Toalett med septitank med däckstömning.  

 Toalettutrymme förberett för dusch.    

 Dynor och madrasser (2014)   

 Orginaldokumentation i gott skick. 

 

 

 

 

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. 


