
Bavaria 37 CR 
2007 årsmodell 

 

WIN nr : DE-BAVJ37L6V707 

  

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   

Thomas Landegren 

Mail: thomas@batagent.se    

Tel: 0762-138421  

  
  

 

 

Motor  

 

• Volvo Penta D2-40 (40hk) 

• Bälg till drevet bytt 2018 

• Foldingpropeller 

• Bränsletank 150 liter 

• Bogpropeller: LEWMAR Swing Thruster 

 

  

Komfort  

 

• Gasolspis med ugn 

• Kyl Waeco (kompressorkyl) 

• Vattentankar 210 + 150 liter 

• Varmvattenberedare el-patron 230 V+ motoruppvärmning  

• Septitank med däcktömning. 

• Webasto dieselvärmare med termostat 

• WC med dusch 

• Dusch på badplattform 

• Sittdynor salong bytt (2021) 

• Blaupunkt radio med CD, högtalare i salong och sittbrunn 

 

Rigg och segel  

 

• Seldén rullfockssystem och Furlex rullgenua 

• Hitech Elvström segel 

• Rullmast: Seldén 

• Genua,2 st 150% och 110% 

• Lewmar selftailingwinchar 4 st 

 

 

 

http://www.batagent.se/
http://www.batagent.se/
mailto:thomas@batagent.se


 

 

Forts ….. 

 

  

Instrument och elektronik  

 

• Raymarin ST60 Tridata (logg, ekolod,temperatur) 

• Raymarin ST60+ vindinstrument i sittbrunn 

• Raymarin Ray 49E WHF DSC, extern högtalare i sittbrunn 

• Raymarin ST 6002 autopilot 

• Raymarine es7 kartplotter inkl.digitalt sjökort (2021) 

• Raymarin AIS A 650(sänder positioner och visar andra fartygs 

i plottern) 

• 2 förbrukningsbatterier 140 Ah vardera (2021) 

• 1 starbatteri 55 Ah (2015) 

• Batteriladdare: Quick SBC 501 

• Landström med jordfelsbrytare 

• Solcellspanel 35 W med regulator 

                                           

Däck och skrov 

 

• Teak i sittbrunnen 

• Peke med integrerad stege 

• Elektriskt ankarspel i fören (kedja) och aktern (blyad lina) 

• Förtöjningsknapar 6 st 

• Midskeppsknapar 

• Mantågsgrindar 

• Badplattform, integrerad med badstege 

• Skinnklädd ratt 

• Stort sittbrunnsbord 

• Sprayhood och sittbrunnstält 

• Länspump manuell 

• Länspump automatisk 

 

Övrigt 

 

• Förtöjningsgods och fendrar 

• Båtshake 

• Breech ankare 

• Sjökort Arholma-Kalmar 

• Fenderstep 

• Brandsläckare  

 

 

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  

  


