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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.  
 
Säljes genom Båtagent Sverige  
www.batagent.se  
Aron Borg 
Mail: aron@batagent.se   
Tel: 0708-79 00 02 

Motor 
o Volvo Penta D2-55 
o Gori foldingpropeller, 3-bladig, 2 växlad 
o Bogpropeller, Side-Power SP 75 T 

 
Segel och rigg 

o El rullmast Seldén Furlin, 40CEST 
o Rullstorsegel, stående lattor,  

GS-duk -2004 
o Genua, dacron -2004 
o Kryssfock -2004 
o Seldén Furlexrulle  
o Rodkick med gasfjäder 
o Akterstagssträckare Seldén  
o Asymmetrisk masttoppsspinnaker med 

utrustning 
o Lewmar 48 CEST elektriska 

genuaskotvinschar  
o Extra el-vinsch för uthal och av storsegel 

och försegelrullen   
  
Komfort 

o Värmare Webasto Airtop 3500 Diesel, 
fyra utblås 

o Isotherm kylaggregat till kylbox 
o Tryckvattensystem med 

tryckutjämningskärl 
o 40 liters varmvattenberedare 
o Elektrisk duschdräneringspump  
o Septiktank, tömbar genom gravitation 

eller däckstömning 
o Eltoalett 
o Dusch vid badplattform, varmt/kallt 
o Stereoradio/CD Pioneer 

 

o Sittbrunnshögtalare till stereo 
o 2 x Svensk gasolflaska, 6kg  
o TV med antenn 
o Värdeskåp   

 
Instrument och el 

o Plotter på rattpiedestal, Raymarine 7´e7 
o Plotter med radar under vindruta, 

Raymarine Pathfinder RL70RB Plus  
o Raymarine ST 7001 Plus Autopilot 
o Radar 2kW  
o VHF radio, Sailor 
o Raymarine ST60 Graphic multiinstrument 

på rattpiedestal och vid nav. bord 
o 3 x Raymarine ST60 vid nedgång, 

vind/logg/lod 
o 4 x 6V förbrukningsbatterier, totalt 250 

Ah -2018 
o Startbatteri nytt 2018 
o Landströmsanläggning  

 
Däck  

o Dubbla ankarrullar  
o Sprayhood -2017 
o Sittbrunnkapell  
o Solskydd över bom  
o Skydd över piedestal  
o Teakbänkar på akterpulpit, styrbord och 

babord 
o Hållare i teak för utombordare på 

akterpulpit  
o Däckspump  
o Lewmar ankarvinsch i fören, 40m/8mm 

kätting och Delta-ankare 20kg 
o Sittbrunnsbord

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



 


