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Motor 

o Volvo diesel MD 20-30 

o Drev 120s 
o Bälg bytt 2010 enligt tidigare ägare. 

o Generator (2017) Utbytesgenerator.  

 

Segel och rigg 

o Storsegel Boding G2  (2019) Membrane med 

Technora blk fiber, 1 ljusgrå taft. 2 rev. Seglat ca 2 

veckor 
o Lazy-Bag, Boding (2019) 

o Rullgenuakapell, Boding (2018) 

o Seldénmast och single-line-reef bom 

o Rullsystem Furlex 

o Självslående fock 

o Spinnaker 

o Gennaker 

 

       Komfort 
o Varmvattenberedare Isoterm, 22 liter 

o Diesel värmare Ardic, Defekt. Byts till Webasto 

innan försäljning. Vattenburen värme. Radiatorer 

2013. Gångvärme motor och elpatron för 

landström. 

o Kylbox Isotherm ASU. Ny kompressor 2013. 

Vattenkyld. 

o Septitank med sjö- och däckstömning. 

o Dusch vid akterspegeln, varmt och kallt vatten 

o Stelton lampa. 

o Spis och ugn, Eno Gascogne Lyx (2017) 

o Sjövatten till diskbänk och möjlighet att spola 

däck med sjövatten.  (2018) 

 

            Instrument och el. 
o Kompass 

o Log Autohelm ST50 

o Vindinstrument Autohelm ST50 

o Autopilot Autohelm 5000 på hjärtstocken. Något 

är fel, fungerar inte. 

o Ekolod Interphase Probe. 

o Högtalare i sittbrunnen 

o Plotter Garmin Map 2010. !0 tum. 

o Landström med elintag i för och akter 

o Solpanel, SunBeam Tough, 80W, regulator 

PeakPower (2018) 

o Batteriladdare CTEK M25 (2019) 

o Inverter, 600 W (2017) 

o Batterier, 3 st Dual AGM 100 (2017) 

 

Däck och skrov 
o Springknapar sb+bb/midskeppsknapar 

o Sprayhood i fint skick 

o Sittbrunnskapell, fint skick.  

o Ankarspel i aktern 

o Ankarolina i aktern 

o Vinchar 2 st Andersen 28 ST (fallvinchar) 

o Vinschar 2 st elektriska Andersen 46 STE 

o Sittbrunnsbord 

o Formsydd pressening, 2-delat, med däckställning. 

o Peke med integrerad stege, Båtsystem (2018) 

o Gummijolle Suzumar 265 (2016) 

o Elmotor Torqeedo 1003 S (2016) 

o Båtvagga 

 

 

 

 

 

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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