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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: 0708-790002 
 

 

 

Motor 

o Volvo D2 55, servad hösten 2021 på varv inför vintern 

o Trebladig Volvo Penta foldingpropeller på rak axel 

o Bogpropeller, Side-Power (2008), batteri (2019) 
 

Navigationsutrustning 

o Plotter, Raymarine E80 (2008), programuppdaterad (2018) med sjökort Navionics (2018) 

o Radar, Raymarine (2008) 

o VHF, Nexus 2500 (2008), VHF, handhållen Raymarine 101HH (2008) 

o VHF, bärbar, special för europeiska kanaler (2016) 

o AIS, CTRX sändande och mottagande 

o Raymarine ST60 Tridata 

o Raymarine Vindmätare  

o Autopilot ST6001 + 
 

Segel och rigg 

o Rullstorsegel, Performance sail, Albatross (2003), renoverat och genomgånget av Albatross våren 
2021,  inga lattor då dessa ej får plats i masten 

o Rullgenua, Performance sail, Albatross (2003), renoverat och genomgånget av Albatross 2018 

o Gennaker, Boding tri radial gul och blå (120kvm) med strumpa, obetydligt använd (2007) 

o Stormfock, obetydligt använd (2008) 

o Spinnakerbom, Spirbom, fall, skot, block och gajar 

o 1 st Lewmar elvinsch, 3 st Lewmar manuella vinschar 
 

Säkerhetsutrustning 

o Livflotte XM ORC 6 personer, ompackad mars 2017 

o Mercury 3,5 Hkr fyrtakt (2008), (motorservice 2019) 

o El-ankarspel med bogankare Breeze med 70 meter kätting + lina 

o Akterankare, Breeze 15kg med och kätting och kättingbox (2008) ankarolina (2018) 

o Livboj, Sweedboy,(2018), kastlina (2008) 

o Danboy med lina, flagga och ljus (2019) 

o Åskledare 

o Bultsax 

o 2 Brandsläckare 

o Förtöjningskilar med järnhammare, förtöjningsjärn 

o 2 satser träpluggar med gummiklubba 
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o En hel del reservdelar till motor 

o Säkerhetsband att fästa på däck + selar 

o Båtsmansstol 

o Däcks/mastljus (behöver kopplas) 

o 2 Nödraketssatser (utgången datum) 
 

Övrigt 

o Sprayhood, nytt hösten 2018 

o Sittbrunnstält, nytt hösten 2018 

o Eberspächer värmare5 DL, servad 2018 

o Pioneer Stereo (2018), högtalare i invändigt, högtalare utvändigt fungerar inte 

o 2 st hopfällbara cyklar, servade 2019 
o 4 st Dan-fender 1035, 940x250 (2019), 2 stora klotfendrar, 1 st stepfender, fyra äldre fendrar, 4 

förtöjningslinor, 4 st grova förtöjningslinor för fast förtöjning med fjädrar, kätting och schackel, 
flera långa förtöjningslinor ca 40 m 

o 2 st dieseldunkar (2016) 

o Stävstege, 

o Solpanel med regulator 

o Kylbox 

o Varmvattenberedare 

o Tryckvatten 

o Två vattentankar i för och akter, 400/200 liter 

o Dieseltank 250 liter 
o 4st Batterier 1 st startbatteri, 2st förbrukningsbatterier (2011 resp. 2012), 1 st till bogpropeller 

(2019) 

o Elkabel med anslutning till båt för landström, flertalet anslutningsalternativadaptrar, 
förlängningskabel på vinda 

o Bojkrok med linor för ankring i fören vid boj 

o Bojkrok öppen, Bojgrip stängbar, båda med lina 

o Teleskopbåtshake 

o Vattenslangar, en med munstycke 
 

Övrigt 

o Beneteau porslin, muggar, olika tallrikar, skålar och bestick 

o Specialsydd bäddmadrass i förpiken + luftcirkulationsunderlägg 

o Bäddmadrasser till båda akterhytter, IKEA, anpassade på egen hand (2019) 

o Klocka och barometer 

 

Jolle 

o Highfield Ultralite 260 jolle, aluminiumbotten, plus överdrag från 2021 med vagga för upprätt 

stående på fördäck som säljes separat för 22 000 kr.  
 

 

 

 

 

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. 
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