
 
Bavaria 36 Cruiser -2011 
 
 
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 D1-30F (27 hk) 
o Propeller 2-bladig aluminum, fast 
o Bränsletank, 150 l  

 
Segel och rigg 

o Seldén mast 
o Storsegel, Elvström, fullatte -2011 
o Rullfock, Elvström med UV-skydd -2011 
o Lazybak med lazyjacks 
o Seldén bom med revsystem, kan revas 

från sittbrunn. Servad hösten 2018. 
o Seldén rodkick med gasfjäder 
o Gennakerbom, löstagbar, Seldén 
o Windex 
o Aktiv TV-antenn, Triax UFO med LTE-

filter på masttopp  
o VHF antenn i masttopp  
o Vindgivare i masttopp, Raymarine 

  
Skrov och däck 

o Järnköl blästrad och epoxibehandlad 2018 
o Rattstyrning med piedestal för instrument 
o Nödrorkult 
o Teak i sittbrunn på bänkar och 

badplattfrom 
o Piedestal med förvaring 
o Mantåg, mantågsstöttor, pulpit och 

pushpit 
o Beslag i rostfritt med ledare för 

ankarkätting 
o Peke från Båtsystem med rulle för ankare 

-2014 
o Sex knapar (extra midskepps) 
o Två Lewmarvinschar på rufftak 
o Två Lewmarvinschar för fock 
o 2 vinschhandtag  
o Alla fall dragna till sittbrunnen 
o Självlänsande ankarbox i fören 
o 2 låsbara stuvfack i sittbrunn 

o Självlänsande gasolbox i aktern 
o Dusch på badplattform 
o Löstagbar badstege i akter 
o Däcksventil  
o Elektrisk länspump med kapacitiv 

automatik 
o Manuell länspump 
o Lanternor (LED i akter -och 

ankarlanterna) 
o Däcksljus på fördäck, LED 
o Däcksgenomföringar septiktank 
o Sprayhood med rostfria båtar och fästen 

för solpaneler 
o Sittbrunntält med rostfri båge 
o Elektriskt ankarspel Quick 
o Rostfritt bogankare, Bruce-typ, 15kg 
o Ankarkätting, 50m rostfri 
o Galvat akterankare, Bruce-typ, 15kg 
o Hållare för ankterankare 
o Fällbar ankardävert på pushpit, NOA 
o Ankarolina, 50m, monterad på pushpit 
o Sittbrunnsbord 
o Nedgångsluckor i teak/Akryl  
o Räddningslina monterad på pushpit  
o Livboj monterad på pushpit 
o Fällbar badplattform med teak 
o Bogpropeller utfällbar, 3kW Lewmar 

Swingthruster -2013 
o Livflotte AWN 6 per, offshore. Ej servad 

sedan 2011. 
o Hållare till livflotte rostfri. Ej monterad.  

 
Inredning, el och instrument  

o Tre hytter med dubbelbäddar 
o Salong med vinkelsoffa samt en rak soffa 
o Toalett manuell. Pump utbytt 2018 
o Dusch med utsugspump  
o Navigationsbord, utdragbart 
o Pentry med gasolspis och ugn 
o Isolerad kylbox, Dometic 
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o Två diskhoar i rostfritt med lock 
o Varmvattenberedare 20 l med blandare. 

Går på motorn och el-patron 
o 3 brandsläckare 
o 8 öppningsbara däcksluckor med 

rullgardiner och myggnät 
o 7 öppningsbara portlight ovan däckslinjen 

med rullgardiner, Lewmar, akryl 
o 6 icke öppningsbara portlight under 

däckslinjen med rullgardiner, Lewmar, 
akryl 

o Kompass på piedestal 
o Startbatteri 95Ah AGM -2015 
o Bogbatteri 90Ah Uplus AGM -2014, 

laddas via underhållsladdare (max 3A) 
och generator (max 120A) 

o Servicebatteri 3 x 95Ah AGM -2016 
(börjar tappa i kapacitet) 

o Landströmskabel, 25meter -2019 
o Batteriladdare 50A Dometic för landström 

med batterisensor MCA-HS1 
o Underhållsladdare 12/12V till startbatteri 
o Underhållsladdare 12/12V till bogbatteri 
o 220V uttag, 4 st 
o El-central med strömbrytare 
o Automatsäkringar för 220V 
o Huvudsäkringar, automat för 12V 
o Panel med voltmeter, nivåindikator för 

vattentank och septiktank 
o Raymarine multiinstrument i70s vid 

navbord (givare för logg och vattentemp 
kan behöva bytas) 

o Autopilot Raymarine ST60+ (piedestal), 
SPX kursdator, Lewmar driver för 
Bavaria inbygd 

o Plotter Raymerine C90W på piedestal 
o CF-kort för Navionics sjökort. Äldre 

upplaga, uppdateringsbar.  
o AIS klass B tranceiver, Raymarine AIS 

500 med splitter för antenn 
o Raymarine Seatalk-NG backbone 
o Omvandlare Seatalk-NG - Seatalk 1 i 

piedestal 
o Omvandlare Seatalk-NG – NMEA0183 

bakom panel, för VHF 
o Batterimonitor Mastervolt BTMIII 
o Båtlarm Redknows minifinder, GSM och 

GPS spårning 

o MPPT solcellsregulator, 10A. Kablar till 
solpanel ej fast monterade 

o Tryckvatten till toalett, dusch, kök och 
dusch på badbrygga 

o Septiktank med däckstömning  
o Vattentank akter, 210 l 
o Värmare Webasto med dieseldrisft och 

bränsle från dieseltanken, termostatstyrd 
med 5 utblås 

o VHF Raymarine 55 med raymic/hållare 
vid piedestal 

o Vindinstrument ST60+ på piedestal 
o Bilstereo (radio/CD) med högtalare i 

salong 
o TV, Salora 24” med DVD på låsbar 

hållare LTC. Kan riktas fritt. Aktiv antenn 
i masttopp.  

o Brandvarnare 
o LED lampor i hela båten. Nya insatser i 

spotlights under däck 2018. 
o 3 gasolflaskor (Europastandard), 3 kg 
o Gasolregulator med tryckmätare för 

läckagetest -2018. Byt regulator för 
svenska gasolflaskor typ 2012. 

o 12V-uttag vid navbord  
o 12V-uttag på piedestal 
o Vattentät USB-laddare på piedestal 
o Skeppsur och barometer 

 
Övrigt 

o Däcksställning NOA, använd 1 säsong, 
möjligen fattas någon del. 

o Vinterkapell formsytt för sittbrunn med 
fästen försolpaneler 

o 2 x Sunbeam Sunzip, 50W, för 
sprayhood/vinterkapell. Kablar dras löst.  

o Båtmansstol 
o Förtöjningslinor 
o 2 x båtshake 
o Flaggstång med flagga 
o Fendrar 
o Navigationsutrustning: Transportörer, 

passare, kikare med kompass 
o Strålkastare 12V 
o Träpluggar för läcktätning 
o Bultsax 

 
 

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
 


