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Hallberg-Rassy 45 - 1989 

 
Lycka III, nr 8, callsign SFE-2998 

 

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/Portugal 

www.batagent.se  

Niklas Forsén (på plats i Nazaré) 

Mail: niklas@batagent.se   

Tel: +46-70-592 60 76 

Motor 

o Volvo Penta TMD31A, 94 hk 

o 1 x 80Ah startbatteri -19 

o Rak axel, tätning kontrollerad 2019 

 

Segel och rigg 

o Seldén elektrisk rullmast 

o Storsegel på rulle, De Vries. 

o Elektrisk rullgenua 

o Stormfock till kutterstag. 

  

Skrov och däck 

o Elektriskt ankarspel i fören med 

fjärrkontroll för + sittbrunn. 

o Ankare i för och akter 

o 50 m (gissningsvis) kätting i fören 

o Peke 

o Kraftiga dävertar samt badplattform 

o Bogpropeller och nedfällbar 

akterpropeller, båda manövrerade från 

sittbrunn 

 

Inredning, el och instrument  

o Autopilot, Autohelm 6000 

o Sprayhood  

o Sittbrunnskapell (slitet) 

o B&G Vulcan 9 plotter m radar overlay -17 

o Elektroniska sjökort Norden-Atlantkusten 

o B&G digital radar -17 

o AIS sändare/mottagare Garmin 600 -17 

o VHF -17 Icom VHF Marine IC-M423G 

GPS 

o 3 instrument m med seadata/lod/vind. 

Silva Nexus. 

o 5 x 140Ah batterier. 4 st från -19, 1st 

2021. 

o Landströmsanläggning med batteriladdare 

-19. Mastervolt. 

o Varmvattenberedare -17 

o Radio/CD med högtalare i salong och 

sittbrunn. Pioneer Mosfet 50W*4, WMA 

MP3. 

o Reflekskamin 4,2 kW m separat 

dieseltank, -18 

o Whisper 3,5 kW generator -17 

o Extra bäddmadrasser till akterkabinen 

 

Övrigt 

o 3 x brandsläckare 

o 6 x fendrar 

o 4 x förtöjningstampar  

o Gott om extra tampar för förtöjning och 

spring. 

o Landgång, vikbar, aluminium och teak. 

o Stävstege i rostfritt stål 

 

Kända fel 

  

o Sprayhood är renoverad med nya fönster 

men sliten och bör bytas i sin helhet. 

o Takfönster i salong har visst läckage 

o Ventil i BB gästkabin har visst läckage 

 

 

 

 

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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