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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.  
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Motor 

 

o Volvo D2, 40 

o Bogpropeller med fjärr 
o Foldingpropeller 

 

 

              Sege loch Rigg. 

o Rullmast Selden 

o Rullgenua med revkompensator 
(Hammel sails år 2013) 

o Rullstor med stående lattor (Hammel 
sails år 2018) 

o RullGenacker (Lund sails) 

o Genuawinshar elektriska  
o Gasrodkick  

 

               Komfort 

• Bord specialbyggt till sittbrunn (original 

finns och kan återmonteras utan åverkan) 

• Nya dynor salong och förpik (hel 

extratjock samt hästens bäddmadrass i 

förpik) 

• Vv-beredare från 2021 

• Kassaskåp  

• Värmare med utblås på toaletter och i alla 

kabiner 

• 2 st eltoa med septiktankar (däcks- och 

sjötömning) 

• 2 duschar inne (i den aktre kan man välja 

att använda sjövatten som kallvatten och 

blanda med varmt färskvatten för att spara 

vatten) 

• Bimini med sidor som gör att det blir som 

ett kapell man kan vistas under samt även 

segla under om det regnar 

• Sjövattenkran i kök 

• 2 vattentankar ca. 390l 
 

 

             Instrument och el 

o Kompass  

o Raymarine C90 Plotter (Bytt ca. 2013) 

o Raymarine Radar kardanupphängd (ca. 

2016) 

o Raymarine i60 vind (bytt 2020) 

o Raymarine ST60+ Multiinstrument 

o Raymarine ST6002 Autopilot 

o Raymarine Kursdator med gyro 

o Navman VHF 7110 (ink handenhet i 

sittbrun, extra antenn på radarstolpen 

utöver masttopp) 

o Stereo med högtalare inne och ute 

o Inverter 

o Ny laddare 2020 

o Nya förbrukningsbatterier 2st a 260Ah 

bytta 2020 

o Tv med google Chromecast samt antenn i 

masttopp   

o 3 solceller varav 2 från 2021 

 

                                                                                                                           
Däck och skrov 

o Epoxi-behandlad,  

o Ankarspel för med fjärr blyad lina och 15 

kg rostfritt ankare 

o Ankarspel akter med fjärr band och 20 kg 

rostfritt ankare 

o Knapar i rostfritt och extra 

midskeppsknapar  

o Midskeppsöppning av mantåg 

o Vikbar ratt 

o Peke med inbyggd stege 
o Spolslang med sjövatten på fördäck 
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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. 


