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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 D2-60F -2019 (30 motortimmar) 

o S-drev 150S-C -2019 

o Trebladig folding-propeller -2019 

o Volvo Penta magnetfilter mot bakterietillväxt i dieseltanken 

o Bogpropeller 

o Akterpropeller 

o Startbatteri -2019 

o Separat batteri till bogpropeller 180Ah (ett batteri från 2019) 

o Separat batteri till akterpropeller  

 

Segel & rigg 

o Rullstorsegel Elvström High Tech 

o Genua UK Syversen Tape-Drive 

o Furlex 300 rullsystem 

o Rodkick med gastryckfjäder 

 

Komfort 

o Batteribank 490 Ah -2014 

o Elmätare 

o Waeco laddare 45 A 

o Varmvattenberedare - motor och landström 

o Värmare Webasto 5000 luftburen 
o Jabsco toalett med nytt pumphus i bakre toalett samt elektrisk toalett i främre toalett 

o 40 L septiktank med däckstömning till resp. toalett 

o Dusch på respektive toalett 
o Sötvattenkran med varmt och kallt vatten på akterspegeln 

o Sjövattenpump för spolning med slang i för och akter 

o Inverter för 220V 
o Extra uttag för 220V 3 st. samt motsvarande för 12 V 

o Samsung TV -2016 

o Mediaplatta med Android 8-9, 4x40w vid navigationsbord. Fullständig platta med extern GPS 

mottagare installerad 2019. 

o 2 st. trevägshögtalare ca 120W i salong samt 2 st. 120W i sittbrunnen  

o Router med 4G modem ombord 
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El & instrument  

o Plotter i sittbrunn Raymarine E-90 Widescreen 

o Plotterslav vid kartbord 

o Radar Raymarine HD 2012 

o Autopilot ST 6000 
o ST 60 tridata instrument vid ruffnedgång, kartbord samt sittbrunnsbord 

o Raymarine 230, VHF anläggning med kommunikation mellan kartbord och sittbrunn 

o AIS True Heading sändare/mottagare 

o Antenn Antigua för VHF och radio/TV 

o Vindex 

 

Skrov & Däck 

o Teak på skarndäck, sittbrunn och akter 

o Plogankare med 50 m kätting 

o Elektriskt ankarspel i fören 
o Elektriskt ankarspel i aktern med 40 m rostfri kätting 

o Elektriska vinschar, Andersen 46 till genua samt Furlex. 

o Manuell vinsch till storsegel 
o Rostfria knapar 6 st. 

o Räddningsflotte (ej ompackad) 

o Sprayhood och sittbrunnskapell -2011 (relativt slitet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

 


