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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 

o Motorserienummer: A 868952 

o Motortimmar 1435h 

o Propelleraxeln togs bort och lager byttes 2019 

o Bogpropeller installerades 2013 

o  

 

Segel och rigg 

o Storsegel, UK Syversen, Tape-drive, kolfiber 2013. 

o Rullgenua, UK Syversen, Tape-drive, kolfiber 2013. UV-skydd 

o Lazyjacks och stack-pack, kapell. 

o Kapell till rullgenua 

o Genacker från Gransegel (sällan använd). 

o Teleskop-bom för att spira genua/genackar finns.  

 

Komfort 

            

o Trelågig spis med ugn (2016) 

o El-toalett (2016) midskepps ansluten till tank  

o Manuell toalett (2011) i fören 

o Ledbelysning (genomgående) för låg strömförbrukning (2016) 

o Värmare från Mikuno,  

o Varmvattenberedare (2016) 

o Vattenpump (2016) 

o Sjövattenpump med både handpump och fotpedal (2014) 

o Kyl 

o Fläkt till kylskåpet (2018) 

o Teakdurkar i båda toaletterna (2012) 

o Mikuno-dieselvärmare. Värmerören isolerade för att minska ”värmesvinn” (2014)  

o Bäddmadrasser till alla kojer 2013 

o Beneteau-porslin och beskrick 

o Glas till barskåp (2012) 

o Textilier till salongen (soffkuddar, gardiner, dukar) 

o Formsydda mattor(2012) 
o  
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Instrument och el. 

o Landström 220 V  

o Vindinstrumet, logg och ekolod från Raymarine är i original.  

o Plotter Simrad (2014), tidigare plotter från Raymarine sitter nu inmonterad vid navigationsplatsen. 

o Autopilot  

o Sollcellspanel kopplad till batterierna (2014) 

o Nya batterier (2016)  

o Högtalare i sittbrunn (2018) 

o Stereo (2017) 

o TV med DVD 

 

 

Däck och skrov 

 

o En elmanövrerad vinsch  

o Elmanövrerat ankarspel i fören med 30 meter kätting och därefter lina upp till 60 meters djup. 

o Dävert för upphängning av jolle (2017) 

o 2 rostfria ankare (2015) 

o Stege att fästa under bogsprötet 

o Sittbrunnskapell 

o Spayhood 

 

 

 

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. 


