
Bavaria 37 Cruiser 
 
 

 

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  

Emil Alm 

Mail: emil@batagent.se   

Tel: 0723 - 204 255 

 

 

Motor 

• Volvo Penta D1-30, sötvattenkyld och servad varje säsong 

• Volvo Penta 3-bladig folding propeller 

• Nedfällbar bogpropeller, ny elektronikbox 2018 

 

Komfort 

• Dusch på badplattform med v/k vatten 

• Dusch på WC 

• WC med ny stol 2016 

• Septiktank med däckstömning 

• Dieselvärmare 

• Varmvattenberedare, värms via motor eller landström 

• Kylskåp Isotherm, BD50F ASU, nytt 2015 

• Gasolspis med ugn 

• Dynor med avtagbar klädsel 

 

Rigg och segel 

• Rullmast 

• Furlex rullsystem 

• Rullstor med fullattor, Elvström 

• Rullgenua i cruisinglaminat Boding, nytt 2018 

             

Instrument och elektronik 

• Raymarine Tridata 

• Raymarine vindinstrument 

• Plotter Garmin echo map 91sv 

• VHF fast monterad 

• Kompass 

• Radio med 2 högtalare 

• Solceller 100W med regulator från 2015 

• Startbatteri Varta 90ah, 2013 

• Landström med kabel 

• Batteriladdare 

• Förbrukningsbatteri Varta, 2 x 140ah, nya 2020 

 

 

Däck och skrov 

http://www.batagent.se/


www.batagent.se 

• Extra knapar midskepps 

• Teak i sittbrunn och på däck 

• Skinnklädd ratt 

• Sittbrunnsbord med förvaring 

• Extra sittbrunnsbord för större yte och fler sittande 

• Badplattform med integrerad badstege 

• Sittbrunnstält från Kapell och annat 

• Sprayhood från Kapell och annat 

• Elankarspel i fören med kätting (ca 40m) och 15kg ankare 

• Elankarspel i aktern med blyad lina och 15kg ankare 

• Förtöjningsgods 

 

Övrigt 

• Gummijolle 

• Mercury 3,5hk motor till gummijolle, ny 2015 

• 8st Tyresöstöttor 

• Däckställning för pressenning 

 

 

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 

 


