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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  

Emil Alm 

Mail: emil@batagent.se   

Tel: 0723 - 204 255 

 

 

Motor 

• Volvo Penta MD1-30, 29hk, 462h 

• 3-bladig foldingpropeller 

• Bogpropeller Sleipner Sidepower med däckskontroll och fjärrkontroll. (Ej separat 

batteri) 

 

Komfort 

• WC/Dusch med ny wc-stol 2020 och septiktank med 2-vägstöming 

• Varmvattenberedare 15l 

• Kyl 

• Gasolspis med ugn 

• Köksfläkt kolfiber 

• Gasollarm från 2017 

• 2 st gasolflaskor 

• Webasto dieselvärmare 

• Formsydda bäddmadrasser 

• Rullgardinger för däcksluckor 

• Dufour servis komplett 

 

Rigg och segel 

• Rullmast 

• Rullstor med stående lattor i kolfiber, North Sails, årsm. 2007 

• Rullgenua Elvström årsm. 2007 

• Spinnakerbom i kolfiber 

• Spirbom 

             

Instrument och elektronik 

• Plotter Raymarine Nybridtouch ES97, ny 2016 

• Navionics Platinum kort 

• Raymarine I70, 2st nya 2016 

• Autopilot Raymarine ST6002 plus med whitlock rotative motor för ratt, kontroll på 

rattpidestal samt fjärrkontroll (behöver ibland kalibreras för att hålla kurs) 

• VHF Raymarine 50 inkl. antenn, ej testad. 

• Landström med uttag i samtliga kabiner samt pentry och navbord 

• Landströmskabel 

• Batteriladdare 

• Solcellspanel på rufftak, 100W ny 2019 

• Solcellsregulator Sunwind peak power 2,0, ny 2019 
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• Startbatteri ny 2018 

• Förbrukningsbatteri 3*75 ah nya 2018 

• Batteri monitor Clipper BM-1, ej installerad 

• Radio/CD/USB med högtalare i salong, samt i sittbrunn, nya 2018 

• TV med box och antenn i masttopp 

• Väderstation 

• LED-lanternor och ankarlanterna 

• LED genomgående invändigt 

• Geo safe larm, omonterat 

      

Däck och skrov 

• Dusch på badplattform 

• Sittbrunnstält 

• 3st sittbrunnsbord i olika storlekar 

• Solparasoll för att hänga över bom 

• Elektriskt ankarspel i aktern med däckskontroll och fjärrkontroll 

• Förtöjningsgods 

• Drivankare 

• Ankarolina samt 2 rostfria ankare 

• 2st bojkrokar 

• Teak i sittbrunn 

• Rostfri peke med integrerad stege 

• Uppgraderade genuavinschar 44STA 

• Däckspolning elektrisk sjövattenpump, ny 2019 

 

Säkerhet 

• Åskledare 

• Länspump, manuell och elektrisk 

• 3st brandsläckare 

• Säkerhetsluggar till genomföringar 

• Brandvarnare 

 

Övrigt 

• Quick Silver Dinghy från 2009 

• Mercury 3,3hk motor till jolle, från 2009 

• Klotgrill 

• Manualer för båt och utrustning 

• Båtmansstol 

• Tyresöstöttor 7st 

• Noa däckställing med överhäng 

 

 

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 

 


