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Utrustningslista Scanner 399, 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 

Björn Hägerman, Mejl: bjorn@batagent.se +46-72 322 23 10 

 

MAST RIGG OCH SEGEL 

Selden rullmastsystem 

Tape drive storsegel för rullmast (UK Syversen 2013) 

Tape drive självslående fock (UK Syversen 2013), rullfockskapell 

Gennaker i strumpa, oklart skick 

Selden rodkick med gasfjäder 

Windex 

1 Andersen winch 

 

Antennsystem i masttopp, kombi VHF/TV/(Fm?) 

Vindgivarinstrument tacktick, vindsystem med vindgivare trådlöst 

Vantskydd eloxerade 6 st 

SKROV OCH DÄCK 

Blyköl 

Rattstyrning med pedistal för instrument 

Nödroder på axel 

Vikbar ratt med läderskydd (Lewmar) 

Teak i sittbrunn på bänkar och durk 

Pedistal med utvikbart bord 

Mantåg, mantågsstöttor, pulpit och pushpit 

Stävbeslag i rostfritt med rulle i peket för ankaret 

Peke  

6 knapar totalt 

1 winch på taket 

2 Andersen winchar för storskot etz via avlastare 

3 winchhandtag 

Rundgående lina till rullmast 

Självlänsande ankarbox i fören  

Två stuvfack under bänkar 

Två stora stuvfack akterut under bänkar 

Förvaring av gasolflaska i komposit under rorsmans plats, självlänsande  

Dusch på badplattform v/k 

Däcksspolning  i aktern, sjövatten 

Badstege uppfällbar i plattform 

Manuell länspump 

Elektrisk länspump med nivåvakt 

Lanternor 

Däcksbelysning, Led 
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Bottenmålning hård färg 

Knapar midskepps 

Däcksgenomföring septitank för sugtömning 

2 solceller på taket, ca 50 W/st 

Sprayhood, i behov av tillsyn/byte 

Sittbrunnstält med aluminiumbågar 

Elektriskt ankarspel i fören trådbunden reglering 

Deltaankare, kätting/ankarlina 

Elektriskt ankarspel i aktern  

Fjärrkontroll 

Rostfritt ankare 

Reservankare Brucekopia 

Baltic Livboj Swedebouy vit 

Stävstege 

MOTOR 

Volvo Penta 2040, 40hk, 3 cyl 

Foldingpropeller 3-bladig, nytt nav 2015 

Bogpropeller QL 

INREDNING, EL OCH INSTRUMENT 

3 hytter, 2 med dubbelbäddar, den ena i fören och den andra i aktern, en för 1 person i aktern, sb 

Salongen med uppflyttad dinette med plats för ca 8 personer 

1 hygienutrymme med eltoalett, handfat 

Pentry med gasolspis, fjärravstängning av gasol, läckage testare vid gasolflaska 

Kylskåp med asu teknik, frysfack  

Två hoar med v/k färskvatten samt sjövatten 

Varmvattenberedare, laddas via motor/patron 

Värmare. 

2 brandsläckare 

Tre öppningsbara skylights, den i förpik med solcellsdriven ventilation, avstängningsbar 

Sju öppningsbara luckor några med gardiner, i några fall med mörkläggningsmöjlighet 

  

Kompass monterad på pidestal 

Landström 230 volt 

Förbrukningsbatterier 3 st uplus, agm (2015) 

Startbatteri 1 uplus agm (2015) 

Batteri i fören till bogpropeller/ankarspel 

Batteri i aktern för ankarspel 

Laddare Mobitronic 

Regulator Ctek Smartpass-Dual (2016) 

Säkringar samt strömställare 

Belysning, med ngt undantag led teknik, vid bord dimbart  

 

Garmin 3010 (inre styrplats) 

Garmin 720  pekskärm 7” på pidestalen, sjökort uppdaterat 2016 

Framåtseende ekolod  

Ekolod vanligt 
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Tridata 

Autopilot som verkar på roderstocken 

VHF med AIS funktion, AIS ej vidarekopplad 

Tacktick vindinstrument trådlöst 

 

ÖVRIGT 

Däcksställning  

Förtöjningslinor 

Båtshakar 

Flaggstång, flagga 

Fendrar 

Nödsignaler 

Bruksanvisningar, manualer i två pärmar 

Sjökort 

SERVICE OCH UNDERHÅLL 

Bälgen byttes 2016 

Filter olja/bränsle utbytt enl instruktion  

NOTERINGAR 

 

Sprayhooden är i behov av tvätt, alt bytas ut 

Gennaker inte använd av nuvarande ägare, oklart skick 

Volt samt Ah mätare urkopplade, volt avläses på inre plotter. 

 

 

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. 

 

 
 


