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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.båtagent.se 

Håkan Bengtsson 

Mail: hakan.bengtsson@batagent.se 

Tel 0739 858810 

__________________________________________________________________________________ 

Motor 

Yanmar 4JH4-SBE  54 hk 

Folding propeller Variprop 

Bogpropeller Maxpower 8,9 hp 

 

Elektronik 

Raymarine St 60 vind ,logg, ekolod, multi i sittbrunn och salong 

Raymarine autopilot ST 6002 

Raymarine plottrar 2 st E-90 I sittbrunn och salong 

Raymarine VHF 218 

Raymarine AIS 650 både sändare och plotter kopplad till plotter 

Raymarine radar 

Väderfax + antenn 

Stereo, radio med högtalare i sittbrunn och salong 

El 

4 förbrukningsbatterier 280 a nya 2019 

1 startbatteri nytt 2020    

Batteriladdare Mastervolt IVO 230/12 V 50 a + 2a batteriladdare 

Flera landströms uttag i båten 

Landströmskabel  

3 st element 220v 



 

 

 

Däck 

Teak på alla däcks ytor 

Stävstege 2 st 

Elektriskt ankarspel i fören Lofrans 

Öppningsbar relingslist midskepps båda sidor 

Spolvatten i för och akter 

Dusch i sittbrunn 

Sprayhood 

Bimmini 

Kapell till peidestal 

Akterankare med ankarolina 

 

 

 

Segel och rigg 

Selden rullmast och furlex 300 

North segel rullstor och genua med uv skydd 

Fästen och fall för stormfock, spinnaker 

Komfort 

Gasolspis med ugn 

Kyl 

Varmvattenberedare 40 l 

Webasto dieselvärmare 

2 toaletter varav den i akterkabin är elektriskt 

Mattor på alla durkar 

Bäddbar sittgrupp i salong 

Extra stol vid inre styrplats 

Dold belysning med dimmer  

 

 

 



 

 

Noterbart 

Varvets demo båt för inomhusvisning mellan 2008-2010 då den såldes till en Tysk som ångrade sig 
och beställde en Nauticat 42. Varvet tog då tillbaka båten och använde den till demo båt fram till 
2013 då nuvarande ägaren tog över båten. Har förvarats i varm hall sen dess under vinterhalvåret 
och är i närmaste nyskick. Levereras vår utrustad och sjösatt våren 2021 i Mariestad 

 

Övrigt 

Förtöjningstampar 

Fendrar 

Brandsläckare etc  

 

 

 

Uppgifterna är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft möjlighet att gå igenom 
utrustningslistan detalj för detalj. Uppgifterna förväntas vara korrekta men kan inte garanteras av 
Båtagent 


