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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.batagent.se  

Aron Borg 

Mail: aron@batagent.se   

Tel: 0708-79 00 02 

 

Motor 

o Volvo Penta MD31, 59 hk 

o Rak axel med 3-bladig propeller 

o Backslag utbytt 2012 

o Extra generator  

o 100 Ah startbatteri 

 

Segel och rigg 

o Seldén rullmast -1998 

o Seldén bom till rullmast -2010 

o Storsegel Furlin Main -2000 

o Stort och kraftigt peke med plats för främre förstagsprofil längst fram 

o Furlex rulle för genua 1 och genua 2 

o Genua 1 -2013 

o Genua 2 -2013 med nytt UV skydd 2020 

o Spinnaker 120 m2 med oanvänd spinnakerstrumpa  

o Spinnakerbom -2010, förvarad mot mast inklusive lift  

o Spinnakervinchar Andersen 56 

o Genuavinchar Andersen 66 

o Hydraulisk akterstagssträckare ompackad 2019 

o Företagskapell för ett förstag  

  

Däck & Skrov 

o El-ankarspel CQR ankare med 40m kätting 

o Extra ankare Seagrip 

o Stävstege 

o Alla teakdetaljer under vindrutan runt nedgången omlackerade 2021 

o 2 mastpulpits 

o Pulpits runt vindrutan  

o 2 mantågsportar 

o Badplattform  

o Badstege med teaksteg  

o Duschuttag sittbrunn och badplattform  

o Fäste för utombordare på akterpulpit  

o Dubbla låsbara vinschhandtag med förvaringsfickor på styrpiedestal  

o Livflotte Autoflug 6 pers i ram monterad på akterpulpit (ej ompackad) 
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o Vetus bogpropeller 

o Epoxibehandlat skrov 2007 

o 2 hästskobojar i ställning  

o Skrovet isolerat med balsaträ som distans 

o Blyköl (ger 100 liter större vattentank) 

o 2 kistbänkar i teak på akterdäck  

o Sprayhood -2005 

o Sittbrunnskapell med ståhöjd och stora rutor -2005 

o Förlängning av sittbrunnsbord 

o 6 fendrar med Najadröda fenderskydd 

 

Navigation   

o Raymarine i70 vind, logg, lod -2014 

o Raymarine ST60 ekolod  

o Raymarine e7 med Navionics sjökort -2014 

o AIS transponder CTRX Graphene+ kopplad till plotter -2014 

o Autopilot Autohelm 6000, ombyggd år 2000 till NMEA 

o VHF med antenn i masttopp  

o Radarreflektor  

 

Diverse  

o Ebärspächer dieselvärmare 

o Landström 220V med laddningsaggregat  

o 6 förbrukningsbatterier  

o Isotherm ASU 3701 kylaggregat -2008, extra stor kylbox + svalbox för frukt och grönt 

o Varmvattenberedare Isotherm SPA kopplad till motorn kylvatten samt 220V -2014 

o Tryckvatten varmt och kallt med expansionskärl för jämnare flöde 

o Duschblandare för utomhusdusch -2017 

o Tryckvattenpump Par Max -2018 

o Färskvattentank 450 liter 

o Gasolspis med ugn 

o Dubbla gasolflaskor PA11 

o Tystgående elektrisk spoltoalett Jabsco med luktfri sanitetsslang -2005 

o Extra toalett i akterkabin 

o Sptiktank med däckstömning 

o Radio med CD i salong och akterkabin 

o Extra högtalare i sittbrunnen -2014 

o Glomex TV antenn 250 i masttoppen -2013 

o TV med DVD på justerbar arm i salongen -2007 

o Kikarställ i teak i sittbrunnen 

o Resårmadrass + bäddmadrass latex i akterkabin samt främre hytter 

o Mattor på golv 

o Sittbrunnsdynor Najadfärg 2 st. dubbla, 4 st. enkla, 2 st. runda 

o Soltält över sittbrunnen  

 

 

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.

 


