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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  

Björn Hägerman 

Mail: bjorn@batagent.se   

Tel: 072 322 23 10 

 

 

 

 

Motor 

o Volvo Penta D2 55, 55 HK 

o Folding propeller 

o Sänkbar bog propeller sköts från sittbrunn 

 

Segel och rigg 

o Stor från North, Fullatte, leverans 2008 

o Självslående fock Boding leverans 2016 

o Fock North 120%  leverans 2008  

o Elwinsch till storfall ny 

o Spinnaker utr med bom  

o Kapell med lasyjacks  

o Självskotningsskena för familje segling  

o Gennaker på rulle lite använd North 2008 

 

Komfort 

            

o Dusch sittbrunnen varm och kallvatten  

o Varvattenberedare. 

o Eltoalett ny  

o Sjövatten pump, Pentry 

o Ebersprächer disel värmare  

o Lampor utbytta mot led i salong och i 

kabiner. 

o Myggnät till fönster 

o Septiktank med däcktömning.  

o Dubbla vatten tankar  

o 2 st extra gasol flaskor  

o Porslin och bestick med DUFOUR logga 

o Diverse kastruller m.m 

o Bäddmadrasser till samtliga bäddar 

mycket uppskattat  

o Klocka och barometer i mässing  

o Brandsläckare behöver ev. Laddas 

o  
 

Instrument och el. 

o Wind, vhf, logg , ekolod, Raymarin ST60 

är sammankopplat och snackar med 

varandra 

o 120” plotter vid ratt Raymarin  

o Autopilot med fjärrkontrol. Raymarin 

o Solpanel 75amp 

o Vhf  

o AIS, Ej monterad 

o Insstrument slav vid nav plats i salong  

o Raymarin radar finns till båten men är ej 

monterad  

o Led lanternor 

o Tv med antenn i masttopp  

o 2st extra batterier  

o  

 

Däck och skrov 

o Sjövatten pump för tvätt av båt i stuvfack 

stäv 

o Ankarspel akter  med fjärrk. 

o Teak i sittbrunn  

o Sittbrunnskapell, Hamnkapell 

o Sprayhood.  

o Förlängd pulpit stäv med peke. Becker 

special  

o Ny lina till stävankare följer med löst i 

paket. 

o Grind bägge sidor mantåg för av och på 

stigning  

o Midskepps knap 

o Livboj  

o Utombordsmotorfäste pulpit akter 

o Båtmanstol 

o Bojfångare  

o Förtöjnings linor för brygg och 

naturhamns förtöjning. 
o 8 st fender  
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o Biltema jolle  

o Sittbrunnsbord  

o Sittbrunns dynor även för klippsittning  

o Båtshake  

o Båtstöttor för uppläggning. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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. 


