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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  

Björn Hägerman 
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Tel: 072 322 23 10 

 

 
 

 

Motor 

o Motortyp: Volvo Penta 2020 diesel 

o S-drev, 130S-A 

o 3-bladig folding propeller.  

o Rostfri dieseltank 

 

Segel och rigg 

o Selden 9/10-dels rigg med genomgående 

mast. Två par svepta spridare. Konad 

masttopp 

o Självslående fock inklusive skena 

o Furlex furlingsystem 

o Gennakerpeke i teak och rostfritt 

o North Sails självslående fock med UV-skydd, 

gott skick 

o North Sails genua 110 % med UV-skydd, 

mycket gott skick 

o North Sails storsegel med fullattor och två 

rev, gott skick 

o North Sails, gennaker med strumpa och 

gennakerväska, mycket gott skick 

o Lazy jacks 

o Strumpöverdrag till försegel 

o Bomsegelkapell 

 

Komfort 

o Teak i sittbrunn, skarndäck och badplattform 

o ENO 423-90 2-lågig gasolspis med ugn, 

balansupphängd 

o Maxi-middagsservis för 6 pers 

o Sjövattenpump i pentry 

o Handfat och dusch på toalett, varmt och kallt 

vatten 

o Tryckpump WPS3.4-12v 

o Gardiner för fasta sidofönster 

o Kylbox Isotherm i pentry 

o Dieselvärmare Ebersprächer 

o Figursydda madrassöverdrag till samtliga 

kojer 

o Flagga och flaggstång 

 

 

Instrument och el 

o Kompass  

o Radio/mediaspelare, Bluetooth, inklusive 2 

högtalare i salong resp. 2 i sittbrunn 

o Plotter, inklusive GPS-antenn, Raymarine 

435C 

o Ekolod, Raymarine ST60 

o Logg, Raymarine ST60 

o Vinddata, Raymarine ST60 

o Autopilot, ST6002 + Smartpilot S1G 

kursdatorsystem 

o Drivenhet till autopilot, Lewmar DIR 1/8 

o Solcellspanel inkl. laddningsmätare med 

display 

o Landström 

o Batteriladdare 25 A Mastervolt IVO Compact 

12/25 

o 3 förbrukningsbatterier 12 V, 75 Ah 

o 1 AGM startbatteri 12 V, 75 Ah 

o Varmvatten, 220 V 

 

Däck och skrov 

o Sittbrunnsbord i teak 

o Kapockdynor och ryggstöd 

o Sprayhood och sittbrunnskapell med fönster  

o Hudklätt handtag i akterkant av sprayhood 

o Rattstyrning 

o Piedestal-överdrag 

o 2 st 3 kg gasoltuber 

o Dusch på badplattform, varmt och kallt 

vatten.  

o 2 rostfria ankare med ca 5 m kätting och ca 40 

m tamp  

o NOA ankarhållare, kättingbehållare och 

hävarm på pushpit  

o Löstagbar stävstege för montering på peke 

o Tampar, spring, fendrar, bojkrok, bergkilar 

mm för förtöjning  
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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. 


