
 
Beneteau First 40,7 -2007 
 
Skrov: FRBEY-82695L607 
Motor: E03935 
 
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  
Niklas Gustafsson 
Mail: Niklas.gustafsson@batagent.se 
Tel: 070 720 42 20

Motor 
o Yanmar 3JH4CE 29 kW, 40hk 
o 2-bladig folding propeller 
o 1st startbatteri (-2020) 
o Yanmar bälg  

 
Segel och rigg 

o Rullsystem förstag 
o Racing paket, Rodd rigg med 3 spridare 
o Spinnackerriggning + bom  
o Hydralisk akterstagssträckare 
o Rodkick med gasfjäder 
o Lazy Jacks 
o Storsegel North 3DL Kevlar, ok skick -

2007 
o Rullgenua Gran Kevlar -2007, ngt mer 

sliten 
o Bomkapell North halvbra skick -2007 
o Förstagskapell North bra skick 2007 

 
Skrov och däck 

o Tysk skotning 
o Vinchar:  

Harken 44,2 x2st 
Harken 48,2 x2st 
Harken 44,2 x2st 

o Ankare i för och akter 
o Smal badplattform med stege 
o 2 löstagbara sittplatser med stuvutrymme 

 
 

Inredning, el och instrument  
o Eberspächer dieselvärmare 
o Toa med 60 l septiktank 
o Däckstömning 
o Dusch, elektrisk pump till avlopp 

o Varm och kallt vatten, akter dusch 
(handtag behöver bytas) 

o Landström, 20A 
o Varmvattenberedare(motor/landström) 
o Kylbox 90l 
o Gasolspis med ugn 
o Stereo, två invändiga högtalare, två 

utvändiga (behöver bytas) 
o Beneteau Yacht Club porslin x 8 
o Sprayhood -2007(lappad/lagad 2019) 
o Raymarine ST60 

LOG/SPEED/DEPTH/TEMP 
o Raymarine ST60 WIND 
o Raymarine ST60 Repeater x 3 på mast 
o Raymarine ST60 Remote 
o Raymarine C80 8.5" Navigator 
o Raymarine ST6001 + LS40 Autopilot 
o Raymarine ST60 Pilot station 
o Raymarine 54E VHF 
o Vindex 
o Kompass 
o 2st service/förbrukar batterier 

 
 
 

Övrigt 
o Brandsläckare 
o Fendrar 
o Förtöjningstampar  

 
Kända fel 

o Duschhandtag badplattform, trasig 
o 2st högtalare i sittbrunn bör bytas 
o Genua ganska sliten, men hel. 
o Packningsbyte bör göras på blandare 
o seatalk-kabel till ett instrument(bytas?) 



www.batagent.se 

o Displayen till motorns timräknare är ej 
fungerande  

o Relingslist midskepps kan släppa in lite 
vatten vid ösregn. Bör tätas om. 

o Spricka i teak, bb stuvlucka/säte 

o Lock till landströmskontakt saknas 
 

o För kännedom har båten varit grundstött 
och professionellt reparerad och förstärkt 
av Båtvarv.

 
 
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.
 


