
 

Flipper 900 ST - 2019 
FI-FLPRO172H819 
 

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, Niklas Lindgren 
Mail: niklas.lindgren@batagent.se , Tel: 0709-505 989 
 
 
FAKTA 
Längd: 9,02 m 
Bredd: 3,15 m 
Djup: 0,70 m 
Deplacement ca 3000 kg + motorer 
Motorer: Mercury Verado 250 i grått och vitt, motor serie nr 2B639755 & 2B638252 
Bränsletank: 380 L 
Vattentank: 100 L 
 

 
Bakgrundsinformation 

 
Flipper 900ST med 2 x 250 Mercury Verado V8 -2019 
 
Årsmodell 2019 och uttaget 2019 för motorer och båt. 1 ägare (inga lån finns på båten). 
 
Motorerna har 4 års garanti kvar och båten 1 år. Gångtiden är endast 57h! 
 
All dokumentation finns. 
 
Båten har vinterförvarats inomhus och görs i ordning för säsong 2020 av båtvarvet som sålde 
båten ny (AB Lerkils båtvarv). Redo för sjösättning inom ca en vecka. 
 
Fantastiskt skick. Säljes då familjen saknar intresse. 
 
Båtagent kan ordna finansiering med Swedbank (upp till 80% av köpeskillingen och upp till 
180 mån kredittid) 
 
 

Utrustning 

 
Standardutrustning 
-12V eluttag, 4 st 
-Bord i sittbrunn (elektrisk höjdjusterbar). Inkl. bäddyna 
-Kojer /bäddar 6 (2 akter, 2 för, 2 sittbrunn) 
-Däckbelysning 
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-Dubbelbatteri 
-Dynor, solbädd 
-Dynsats, sittbrunn 
-Mörkläggningsgardiner (2) 
-Eldsläckare (2) 
-Fast bränsletank 380 l 
-Fenderhållare 
-Färskvattentank 100l 
-Färskvattensystem (trycksystem) 
-Fönster (portlight) 
-Hydraulstyrning 
-Akterkapell 
-Kylskåp 49 l (Dometic) 
-Luftventiler i förkabin 
-Länspump, elektriska & manuell 
-Mugghållare 
-Offshore sits 
-Pentry, diskho med kran/blandare 
-Plats för kartplotter 12" 
-Räcken/beslag i syrafast rst stål 
-SmartCraft- mätare panel (uppsättning för dubbla motorer) 
-Keramisk spishäll (Wallas 85Dt) 
-Sport-Top-tak (elektrisk) 
-Teak, laminat, komplett 
-Tiltratt 
-Trimplan 
-Tryckvattensystem 100 l 
-USB-laddningsport, 2 st 
-Vattentoalett, elektrisk-spolning 
-Septiktanki 47 l, elektrisktömning & däckstömning 
-Vindrutetorkare, 2 st 
-Däckfönster med mörkläggninggardin förkabin 
-Dynor, komplett (solbädd & sittbrunn) 
-Däckslucka/mörkläggning 
-Handfat med blandare (WC)  
-Integrerade badplattformar i akter 
-Signalhorn 
-Soldäck i akter 
-USB-laddning, 2 st 
-Räcken/beslag i syrafast rst stål 
-Lanternor 
 
Tillval unikt för denna båt (monterat i Fabrik av Flipper) 
-Ankarvinsch akter med ankare, elektrisk med fjärrkotroll 
-Ankarvinsch för med ankare, elektrisk med fjärrkotroll 
-Bogpropeller 
-Fjärrkontroll en och samma  till akterspel bak, akterspel fram och bogpropeller  
-Dusch på badplattform (varmvatten också) 
-Duschdränering i toalettrum  
-Extra batteri  
-Garmin GPSMAP A12xsv (efterföljaren till 7412xsv)  
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-Landström, 4 uttag  
-Radio/Bluetooth spelare, 4 högtalare Fusion MS-RA70N (unikt denna båt är att den är 
ikopplad på NMEA så den kan styras från Plottern) 
-Teak, massiv, sittbrunn, bog, badplattform 
-Varmvattensystem, 16l (disko, handfalt & dusch wc samt dusch på badplattform) 
-Värmare, 4 k, Wallas 40Dt 
-Bäddmadrass för- & akterkabin 
-Startspärr Mercury TDS 
 
Tillval, monterat av AB Lerkils båtvarv 
-Låspaket klass3, 2 motorer 
-Securmark, 2 motorer 
-Bottenmålad 
 
Custom enbart just denna båt (finns ej som tillval hos återförsäljarna) 
-Radar Garmin 18XHD (inkopplat till Garmin A12xsv plotter) 
-Auto pilot Garmin Reactor 40 (inkopplat till Garmin A12xsv plotter) 
-Garmin GHC 20 extra panel till Autopiloten 
-VHF radio Garmin VHF-210i AIS  
-Glomex 2.4m VHF antenn  
-YachtSafe alarm och spårsystem, 13 enheter!! 
-Solpanel SunBeam Tough+ Flush 2.0 80 Watt 
-Solpanelsregulator Sunwind PeakPower 2.0 10/20 amp med extrern kontrollpanel (MT-50) 
-Inverter 2500W (5000W peak) som ger 240V i uttagen offshore (galvaniskt avskiljt) 
-Extra batteri 140A (unikt för denna båt är att den har 3 x 140A underhållsbatterier, normala 
maxtillvalet är 2 x 140A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


