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
Björn Hägerman
Mail: bjorn@batagent.se
Tel: 072 322 23 10
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Motor
Motor, Perkins M92 B, 86 hk, 4 cyl, 2019,
diesel med backslag, årsmodell 2019
Motortimmar:0
Bogpropeller ”sleipner SE 60” med
joystick aktre styrplats (ny 2020)
Hydralstyrning i styrhytt och på popdäck
Motorreglage i styrhytt och på popdäck
2 bränsletankar (nya 2020) plast 170 l/st
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Segel och rigg
Rullgenua, UV skydd
Storsegel
Mesansegel
Kapell, storsegel och mesan.
Furlex rullsystem
Undanvindssegel
spirbom
2 st däckbelysning en i vardera masten
8 st vantskydd
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Komfort
gasolspis med ugn (ny 2019)
1 kylskåp 12 v med köldlagringskapacitet”
isotherm”
Tryckvattensystem på både kallt och varmt
vatten.
Dusch på badbrygga med kallt och varmt
sötvatten
2 st toaletter med tvättställ och handdusch
1 septictank med tömningsbeslag på däck
1 st vattentank rostfri ca 450 l med kolfilter
1 st varmvattenberedare ca 40 l ”isothemp”
med uppvärmning av motor och landström
1 båtvärmare ”ebersprächer” med
varmluftsutsläpp i samtliga kabiner
2 st gasolflaskor
Dynor till sittplatser och kojer.

Instrument och el.
o Autopilot ”reaktor 40” med fjärrkontroll
(ny 2020)
o Ny plotter Garmin 7410 XSV med ekolod
och vindgivare (2019)
o Radar Garmin Fantom GMR 18 (ny 2019)
o Landström med jordfelsbrytare, 220-voltuttag i samtliga kabiner
o Batteriladdare som underhållsladdar, och
som var 10de dygn skapar en förbrukning
för att hålla batterierna i arbete
o Solcell 100w ”marin flexibel” ny 2020.
o Nya förbrukningsbatterier och nytt
starbatteri (2019)
o 2 st kompasser
Däck och skrov
o Fastmonterad stege från popdäck till
badbrygga
o Ankarspel ”Engbo” i aktern med blyad lina
och patentankare ca 20 kg.
o Huvudankare ”CQR” ca 20 kg med kätting
och lina
o Extra ankare” Fortress” med flätad lina
o Rostfri badbrygga med infälld stege och
fäste för utombordare
o Peke med stävstege
o 1 elektrisk länspump
o 1 st manuell länspump
o 6 fendra med fenderskydd i rostfria ställ
o 2 livbojar
o 2 brandsläckare
o 1st nödstyrning direkt på hjärtstocken
o Förtöjingstampar
o Gummibåt
o utombordare 2,5 hk (i behov av service)
o Båtsake
o Bojhake

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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