
Utrustningslista Hallberg-Rassy 42F mkII, Nr 90  - 1997 

  
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 , Niklas Lindgren,  

Email: niklas.lindgren@batagent.se, +46-(0)709 505989.  

 
TEKNISKA DATA: 

- Längd: 13,22 m 

- Lvl: 10,35 m 

- Bredd: 3,95 m 

- Djup: 2 m 

- Deplacement: 12500 kg 

- Kölvikt: 4700 kg 

- Höjd: 18,5 m 

- Vatten: 685 l 

- Bränsle: 420 l 

- Designer: German Frers 

- Motor: Volvo Penta TMD-22, NR 5100694409,  76 Hk,  

- Gori foldingpropeller, 3-blad, 2 växlad 20”x 12” x3” 

- Bogpropeller Sleipner SE 100/185 Twinn 8,4 hp ny 2016 

 

Mycket välhållen båt. 

Vinterförvaras inomhus i uppvärmt, eget garage. 

Botten epoxybehandlad med De Ijssels system 2013. 

 

Utrustning 
- Rullsystem mast Selden Furlin 

- Rullfock Selden Furlex 

- Spinnakerbom fästes på mast 

- Spinnakerfall 

- Rod-Kick Selden med gasfjäder 

- Seldén mekanisk akterstagssträckare 

 

- Teakplatta hållare för utombordsmotor 

- Utombordsmotor Yamaha 2 hp 

- Sittbänk akterpulpit SB 

 

- Elektrisk ankarspel med 60 meter kätting, kan även fjärrstyras från sittbrunnen 

- CQR ankare, 60 LB (ca 27 kg) 

- Reservankare rostfritt placerad på akterdäck 

- Avbärarlist utbytt till polerat rostfritt stål 

 

- Öppningsbar vindruta 

- Kartborden under vindruta utbytta till nya med böjlimmade kantlister med högglanslackad yta. 

- Rostfri radarstolpe BB akter 

- Rostfri däckshållare för räddningsflotte 
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- Räddningsflotte i container (behöver packas om) 

 

- Storsegel Elvström EMS fullatte, stående, nytt 2014 i mycket bra skick 

- Fock Elvström storlek 100 %, nytt uv skydd 2019 

 

- Räddningsring med hållare på akterpulpit 

- Landströmsanslutning 230 v med jordfelbrytare 

- Sladd för landström 

- Sprayhood ny 2017 

- Sittbrunnskapell med 3 rutor 

- Sittbrunnsbelysning i bommen 

 

- Kylkompressor Thermoprodukter compact, 250 L kapacitet (dvs överdimensionerad) ,utbytt 2015 

- Tryckvattensystem 12 V 

- Varmvatten finns på alla tappställen, även dusch på akterdäck 

- Varmvattenberedare 40 L 

- Gobius septitankmätare finns på både främre och aktre tanken 

- Elektrisk toalett( akter) Jabsco med touchpanel sötvattenspolad. Lätt att koppla om till sjövatten 

- Elektrisk toalett( för) Masterflush med touchpanel sötvattenspolad 

 

- Gelbatteri 4 x 140A 

- AGM batteri 1 x 140A placerat i fören för bogpropeller 

- Mastervolt batteriladdare 50A 

- Mastervolt Masterview-Read out panel 

- Mastervolt BTM-111 avläsning panel 3 batterier 

- Mastervolt batteriladdare DC/DC för laddning av batteri till bogpropeller, ny 2016 

 

- Webasto dieselvärmare 

- Gasolspis med ugn,  fjärravstängning vid pentry 

- Gasolflaskor 2 x 6 kg i fack som nås från däck 

 

- Fast installerad länspump manuell 

- Elektrisk länspump med nivåbrytare i kölsvinet 

- Elektrisk länspump kraftig under durken 

- Brandsläckare 

 

- AIS True Heading carbon +, transponder med antenn på akterpulpit 

- Antennsplitter för VHF-Radio-Fast telefon 

- VHF fast installerad Shipmate RS8300 vid kartbord i salong 

- VHF fast installerad Shipmate RS8300 under vindruta vid sittbrunnen 

- VHF Cobra HH 475 Handhållen i hållare vid nedgångstrappan 

- Mobiltelefon Bosch fast installerad 

- Navtex Furuno NX-300-H-D inkl. antenn på akterpulpit 

- Wempe skrivande barograf 

- Wempe barometer 

- Wempe temp-hydrograf 

- Wempe klocka automatisk korrigering 

- Display vi navigationsplats för kontroll av lanternbelysning 



- Raymarine plotter ES 127 12,1” MFD, EU Navionics silver, under vindruta på BB sida, ny 2017 

- Simrad plotter CR40750 vi kartbord i salong 

- Simrad plotter CR40750 under vindrutan 

- Radar Simrad Inritzu 

- Autopilot Autohelm ST 7000 

- Autohelm multifunktion (går även att styra autopiloten) vid navigationsplatsen 

- Autohelm- vind –logg-djup mm under vindruta 

- Autohelm display styrning av autopilot vid ratt 

- Fjärrstyrning av autopilot med kabel 

- Syftkompass handhållen sitter i hållare vid navigationsplatsen 

- Elektronisk signal och högtalarsystem med högtalare i mast, Raytheon 

- Handstrålkastare med sladd 12 v 

 

- TV- LTV monterad på ledarm. Fälls ut från skåp 

- Radio och dvd Fujitsu, spelare med CD-växlare. 

- Dubbla högtalare för radio/DVD under vindrutan i sittbrunnen. Går att justera volym olika inne/ute 

 

- Samtliga invändig belysning uppgraderad till ledbelysning. (Ej i gadrober) 

- Fast installerad oljebytarpump 

- Samtliga dynor i salong och förpik är utbytta till Alcantara i beige 

- Babord aktermadrass är utbytt till Tempurmadrass 

 

Skötsel och uppdateringar/förbättring 
• Motorn är skött enl anvisningarna med oljebyte och samtliga filter utbytta varje år, även i 

backslaget 

• Kamremmen är utbytt 

• Toalettslangarna och kranarna till septitanken i fören är nya till 2019 

• Toalettslangarna och kranarna till septitanken akter nya 2017 

• Även akter septitank går att sugtömma 

• Reglagekablarna till motorn är utbytta 2018 (extra kraftiga) 

• Turbon är utbytt för några år sedan 

• Impeller till vattenpump är bytt varje år 

• Nedgångsluckan är utbytt till 

• högglanslackerad yta 

 

 

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. På bilderna kan extrautrustning förekomma. Endast utrustning som är listad ovan 

ingår.    


