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Motor 

o Motor Volvo D1 20   

o Drev: VP S 130 

o 2 bladig foldingpropeller 

o orginal propeller 

o Motornummer 5102342388 

o Dubbla bränsle filter 

 

Segel och rigg 

o Storsegel, fullatte 

o Rullgenua 

o Rullgenua kapell 

o Lazybags 

o Furlex rullsystem 

o Windex 

 

       Komfort 

o Värmare . Airtronic Utblås för,salong,toa samt 

akteruff 

o Varmvattenberedare / motor / landström 

o Septitank med däckstömning 

o Sjövatten kök 

o Gasolspis med dubbla gasoltuber 

o Kyl med termostat 

o Extra förvaring golv förpik 

o Delbart salongsbord båda sidor 

o Gardiner salong 

o Bäddmadrasser för samt akter 

o Rullgardiner skylights 

 

Instrument och el 

o Landström med laddare + kabel 

o 220 v kök, toa kartbord 

o Tryckvatten kök/toa dusch inne &ute 

o Solcell med regulator/ 

o Start samt stort förbruknings batteri 

o Kompass AIS RX Carbon 

o Tri data Raymarine, Vind ekolod logg temp 

o VHF Navman 

o Plotter Garmin 3005 C 

o Autopilot Raymarine ST 4000 

o Stereo med fjärrkontroll 

o 6st led / 2 akterruff 4st salong 

 

Däck och skrov 

o Knapar midskepps 

o Länspump el kölsvin man ute 

o Ankarspel för med peke samt stege 

o Ankare akter med Ankorlina + kätting 

o Bojkrok 

o 3st brandsläckare med hållare 

o Sprayhood Sittbrunnstält / delbart alla håll 

Biminimi top osv delbart så kan öppnas liten del 

akterut för att gå iland. Kappel & annat 

o Rormansbänk 

o Teak sittbrunn 

o Ryggstöd sittbrunn fästes med sugploppar 2st 

o Förtöjnings gods 6st fendrar + 2 st klot 

o Nödroder 

 

 

 

 

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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