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Motor 

o 2 x D4 ECV, DPH 260 hk, 38 kn 

o Motornummer, A402322 och A 402323 

o Bogpropeller extra kraftig 80 kg dragkraft. 

Inkl backup batteri 

o Ankarspel i akter, Engbo Maxi 44, 1000W. 

ankare 15 kg 50 m blyad tamp. Manöver i 

hytt/akter däck 

o I st reservproppellrar inkl hållare monte rat i 

maskinrum för DPH drev. 

o Gasdämpare till motorluckor. 2 st / 

motorlucka. 

o Flytk raft/ ljud isolering i skrov samt under 

kojer. 80 %. 

  

             Komfort 

            

o Teakbord på fördäck, fällbart med förvaring i 

sb Fack. 

o Extra fäste for teak bord på akterdäck. 

o Värmare Eberspächer D4. extra kraftig. utblls 

i hytt. akterk kabin. Förlig kabin och wc. 

o Led-ljus kabel under kepsen med dimmer 

o Kapell över instrument samt ratt och reglage. 

Färg natur vit 

o Mätare samt givare till septiktank 

o Sjövattenspolning för wc I stället för sötvatten 

o Varmvatte nberedare 20 L 

o Halogen spotligahts 4st i tak, dimmer 

o lnnentak i ljus tapet I stället för teak plywood 

o Bord i salong 

o Targa servis för sex personer med tallrikar, 

skålar, muggar. glas. Bestick 

o Dörr till akterkabin dubbelvikt 

o Takluckor med gångjärn 2 st, Lewmar pilot 

60. med rullgardin och myggnät  

o Fönster i skrov vid kojer, ej öppnings bara. 

RST. En på vardera sida 

o Langeterad matta i hytt, färg beige 

o Soffa rned fällbart ryggstöd, I stället för 

passagerar stol 

o Uppfällbara klaffsittsar 2st på hyttens 

aktervägg 

 

Instrument och el. 

o Landströrn 230 V med 5s t uttag s amt 25 m 

landströmskabel. Landströmscentral med 

jordfelsbrytare  

o Batteriladdare Mastervolt 12/50 A 

o Övervaknings panel till laddare. 

o Antikorrisionssytem. rekommendras vid 

långvarig inkoppl ing på landström. 

o Durkbelysning, led i styrhytt, trappor, 

akterkabin och förkabin 

o Vindrutetorkare, uppgradering med inter vall 

och 2 hastigheter, ej spolning. 

o Arbets lju s på hyttaket frarn samt på ta 

rgabåge akterut. 2x55 W. 

o Raymarine C125 Multifunktionsskärm med 

Gps antenn Raystar 130 

o Raymarine Digital radar 4 kW 18 " 

o Ekolodsmodul CP I 00 downvision givare 

Djup/temp 

o  

 

Däck och skrov 

 

o Mörkblått med dubbel vit va1tenlinje 

o Nåtad teak på durk runt om samt flaybridge 

durk 

o Bottenfärg med epoxibehandling. Färg svart 

o Räcke n i rostfritt på båda sidor av hytt 

o Rostfria lanternor 

o Förvaringslåda/sinplats akterdäckshörn 2 st 

o Teak på förvaringslådorna i aktern 

o Öppning i teakräcke med rst. Beslag 

o Galasflckiskhållare för 2 glasoflasko 

o Stävstege , dubbelvikt , längre steg. 

o  
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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. 


