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Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja  

vem som skall förvärva båten oaktat vilka bud som kommer in.  
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www.batagent.se  
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Tel: 072 322 23 10 

 

 

 

 

Motor 

o Volvo Penta MD 2030 B, 28 hk, 

färskvattenskyld  

o 3-bladig Volvo foldingpropeller, ny 2003 

 

Segel och rigg 

o Rullgenua, Sandwichlaminat, Triradial, 

UK- Halsey, ny 2008 

o Storsegel Dacron med genomgående 

lattor, Albatross, ny 2003 

o Genacker, inkl. fall, block och skot, 

nästan inte använd 

o Spinnakerbom med lift 

o Selden Rodkicker med gasfjäder ny ca 

2012 

o Revanordning bom, ny 2003 

o Akterstagssträckare Selden 

o Bomkapell 

o Förstagskapell ny 2003 

 

Komfort 

o Isoterm kylaggregat ny 2004 

o Varmvattenberedare 

o Landström  

o Laddare 

o Varmvattenberedare 

o Tryckvatten för slangspolning 

o Isoterm kylaggregat ny 2004 

o Gasolspis med ugn. 

            Dusch i toalett med "shower drain" 

o Bäddmadrass i förpik och akterruff 

o Solcellsanläggning, 35W med regulator 

ny 2004 

o Holding tank toalett. Däckstömning ny 

2015. 

o Webasto värmare Airtop 24, diesel 

o 2 brandsläckare 

o Dekorativa klocka, barometer och 

fotogenlampa i salongen 

o Nya gardiner 2014 

o Batteriladdare 12V/15A-230 V 

o 3 förbrukningsbatterier (2016), 1 

startbatteri (2017) 

 

            Instrument  

o Garmin Plotter ca 2006 med kort 

Öregrund-Stockholm-Åland-Malmö 

o B&G Network, djup, vind, fart, (äldre, 

osäker funktion) 

o VHF Shipmate RS 8001, antenn i 

masttopp. 

o Vindex 

o Radarreflektor 

o VHF, antenn i mast 

o Stereoanläggning ny ca 2012 

o Kortvågsradio Sony 

 

Däck och skrov 

o Selftailing skotvinschar Lewmar 44 CST 

o Selftailing fallvinschar Lewmar 16 CST 

o Sprayhood ny 2017 

o Epoxibehandlad 2011 

o Sittbrunnskapell på skenor 

o Soltak av "tält-typ" 

o Mässingslister vid spring och 

förtöjningsknapar ny 2004 

o Lewmar V1 elektriskt ankarspel ny 2010 

med 40 m kätting 8 mm, 20 kg Delta 

o  ankare 

o Ankarolina med 10 kg ankare av Bruce 

typ 

o Reservankare 7,5 kg av Bruce typ 

o Fendertar varav en av "boll-typ" 

o 4 förtöjningstampar 

http://www.batagent.se/
mailto:bjorn@batagent.se


www.batagent.se 

o Livboj, kastlina 

o Hållare i teak för utombordsmotor på 

pushpit 

o Rostfria pollare x 6, ny 2004 

o Vattenlinje i gelcoat ny 2005 

o Rostfri stävstege ny 2006 

o Press och Son vagga ny 2006. 

o Däcksställning Press och Son 

 

 

  

 

 

 

 

 

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. 


