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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 D1-30 

o Trebladig folding propeller 

 

Segel och rigg 

o Rullstor High-Tech från Elvström 

/Sobstad fullattesegel 

o Rullgenua från Elvström/Sobstad. 

Omsydd och reparerad längs akterliket  

o Kapell till genua 

o Spinnaker Winschar 

o Båtsmansstol för inspektion av riggen 

 

Komfort 

            

o Varmvatten från motor och patron vid 

landström 

o Dusch i wc-utrymme varmt och kallt 

vatten med utsugspump. 

o Dusch i sittbrunnen varmt och kallt vatten 

o Värmare, Webasto 3500 diesel med 2 

extrautblås 

o Sjövattenpump pentry, kran ny 2019  

o Septiktank med däcktömning 

o 2 st extra gasolflaskor 

o Bäddmadrass till förpikskojen 

o Klocka och barometer i mässing 

o Fotogenlampa 

o Brandsläckare 3 st, behöver eventuellt 

laddas 

o Grabbräcke på sprayhood 

o Heltäckande sittbrunnskapell 

o Extrastort bord i sittbrunn med iläggsskiva 

o 4 säkerhetsselar 

o Div större och mindre verktyg samt block, 
schackel mm 

o 3 myggnät till däcksluckor 

o  

 

Instrument och el. 

o Landström 220 V med 25 m kabel 

o 2 st förbrukningsbatterier a 119 Ah (nya 

2017) samt ett startbatteri 55 Ah  

o Wind, logg, ekolod Raymarine ST60. 

o Gps Raymarine Axiom 7´´ skärm ny 

2018. 

o Solpanel  NAVS 44 w med regulator 

o VHF-radio 

o Radio LAVA med radio, CD, MP3 

o 12 V dammsugare 

 

 

Däck och skrov 

o Teakdäck och teak i sittbrunn 

o Sjövattenpump för tvätt av båt uttag på 

akterspegeln 

o Rostfria extrahyllor i ankarbox för tampar 

och övrig förvaring  

o Ankarspel  i  ankarbox för med 

fjärrkontroll 

o Manuellt ankare i aktern med ankarolina 

o Peke med teleskopstege 3 steg och 

integrerat ankarfäste 

o Livboj och kastlina 

o Utbordarfäste på akterpulpit 

o Div förtöjningstampar 

o Midskeppsknapar 

o 8 fendrar 

o Teleskopisk båtshake 

o 6 båtstöttor för uppläggning 

o Däcksställning i aluminium för 

vintertäckning
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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. 


