
Utrustningslista  
Båtmodell: Hanse 371 
Åsmodell: 2005 

WIN: DE-YZG37287B505 

 

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.  
www.batagent.se 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Motor 
Motor Yanmar 3JH4E, 3 cylinder 39 hk 
2-bladig foldingpropeller 
Bogpropeller QL Compact (ny drivrem 2021) 
 
 
Rigg & Segel 
Storsegel UK-Syversen X-drive laminat (nytt 2018) 
Självslående fock UK-Syversen X-drive laminat (nytt 2018) 
Lazybag Lundh (nytt 2021) 
Kapell försegel (slitet) 
Extra utväxling i akterstag 
Skena i sittbrunn för storskot 
Elektrisk vinsch i sittbrunn 
 
 
Skrov & Däck 
Ankarspel i fören Lewmar HX1 800W (nytt 2020) 
Ankare i fören 20 kg rostfritt Bruce, 40 m rostfri kätting + lina 
Ankarspel akter Simpson-Lawrence 
Ankare akter 15 kg rostfritt Bruce, 3 m rostfri kätting + lina 
Extra reservankare Bruce 10 kg 
Box till ankarlina 
Sprayhood och sittbrunnstält från Rössy 
Sittbrunnsbord Lagun 
Löstagbar sits till rorsman 
Linor och fendrar 
Kapell för vintertäckning 
 
Instrument 
Autopilot Raymarine, rattkopplad 
Multiinstrument Raymarine i70s (vind,logg,lod,temp) (nytt 2019) 
Navigator Navman (gammal) 
VHF (i salongen), tar in position från navigator 
Stereo med högtalare i salongen 
 
Elektronik 



Batteri AGM 70Ah vid bogpropeller (nytt 2018) 
Startbatteri bly 75Ah (nytt 2017) 
Förbrukningsbatteri bly 2*90Ah (nytt 2017) 
Landströmsanläggning med laddare 
Solpanel SunBeam Tough Flush 70W med regulator (nytt 2017) 
Kopplingar och VCR för separation och rätt laddning 
 
 
Komfort 
Värmare Webasto AirTop EVO 5500  
Varmvattenberedare 20 liter (motorvärme+230V) 
Gasolspis med två lågor och ugn 
Gasol 2*2kg svenskt system 
En resårmadrass i akterkabinen (och en vanlig dyna) 
Toalett Johnsson ny 2017, nya slangar 2017, nya packningar 2021 
 
Övrigt 
Båten är grundstött tre gånger 
- 2009, stötte i rodret i naturhamn. Skjuvkraften delaminerade roderbladet. Nytt roderblad 
handbyggt av Vindilevarvet i Ringön. Nya bladet något kortare. 
- 2016, grundstötning mot kölen vid motorgång. Skador på balkar invändigt. Reparerades och 
förstärktes av Steve Olsson AB.  
- 2019, grundstötning i låg fart mot köl och roder. Reparerades 2020 av Steve Olsson AB. 
 
Fel och brister 
- Relingslisten är delvis trasig 
- Bränslemätaren är ryckig. Vid mätning hoppar visaren en stund och ställer sig sedan på ett värde 
som är signifikant men inte proportionerligt (visar ½ vid tom tank). Givaren i tanken är bytt 2021, 
hjälpte inte. I värsta fall får man installera ett separat visarinstrument. 
- Blandaren till duschslang i sittbrunnen läcker lite om kranen står öppen. Rutin att stänga kranen 
efter användning. 
- Rodret kärvar lite på ett ställe när ratten vrids runt. Skall lösas hos Steve Olsson, troligen 
reklamation på reparation vid roderskada 
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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. 

 

www.batagent.se 


