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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 

• Yanmar 29hk 

• Segeldrev med 3-bladig foldingpropeller 

• Bogpropeller med fjärrkontroll 

 

Komfort 

• Gasolugn med spis, nytt 2016 

• Kyl med frysfack 

• Webasto dieselvärmare med utblås i samtliga utrymmen 

• Digital termostat till dieselvärmare 

• Varmvattenberedare 20l, landström och motor 

• WC/Dusch, v/k vatten och extra 220V uttag 

• Toalett Jabsco Twist´n lock, nytt 2021 

• Septiktank med sjö/däckstömning 

• Mörkgrå klädsel i salong och hytter 

 

Rigg och segel 

• Storsegel North Sails 2010 

• Rullgenua Boding (ca 2014) 

• Självslående fock North Sails 2010, knappt använd. 

• Strumpa till försegel 

• Lazy-bag och Lazy-jacks till storsegel 

• Storskot 4:8 utväxling med oändlig lina 

• 4 vinschar 

            

Instrument och elektronik 

• Raymarine Axiom 9” plotter, ny 2020 

• Helmpod till plotter, nytt 2017 

• Raymarine i70 multidisplay, ny 2016 

• Raymarine autopilot 

• Simrad vindgivare 

• Raymarine AIS700 klass B, sändare & mottagare med inbyggd VHF/Radio-splitter, 

nytt 2021 

• Kompass 

• Klocka & Barometer i salong 

• Landström 

• Batteriladdare, omställbar för Bly, AGM eller Gel 

http://www.batagent.se/


www.batagent.se 

• Solceller på tak 

• Förbrukningsbatterier 2x140ah, nytt 2016 

• Inverter 300W 

• TV med TV-antenn i mast 

• Radio/CD med högtalare i salong & Sittbrunn 

• LED-belysning i hela båten 

 

Däck och skrov 

• Mantågsportar öppningsbara Bb & Sb, nytt 2020 

• Elektriskt ankarspel i fören med fjärrkontroll, 15kg ankare med 60m kätting, nytt 2021 

• Elektriskt ankarspel i aktern med fjärrkontroll, 10kg ankare och blyad lina  

• Peke med kasettstege, nytt 2016 

• Badbrygga med kasettstege, nytt 2016 

• Sprayhood, Kapell & Annat 

• Sittbrunnstält XL, Kapell & Annat 

• Dusch i aktern v/k vatten 

• Teak i sittbrunn 

• Teakbord i sittbrunn 

• Tryckvatten för spolning av däck 

• Förtöjningsgods. 

 

Säkerhet 

• Lifesaver livboj 

• Kastlina 

 

Övrigt 

• Täckställning NOA, (ett ben knäckt) 

 

 

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 

 


