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Motor 

 

o Yanmar 40 hk 

o Bogpropeller  

o Akterpropeller Sleipner (2018) 

 

             Sege loch Rigg. 

o Storsegel. 

o Rullgenua 

 

             Komfort 

• Sittbrunnskapell med borttagbara väggar 

(täcker hela sittbrunnen) ståhöjd 

• Sprayhood, bomkapell/lazybag, 

bordsöverdrag, rattöverdrag och skydd till 

sittbrunnskapell (2018) 

• Teak i sittbrunn 

• Badplattform med badstege 

• Led spotlights inne i båten 

• Varmvattenberedare 

• Stor kyl med frysfack 

• Dusch vid badplattform 

• Sittbrunnsbord med förvaring 

• Gasolspis med ugn 

• Mörkläggningsgardiner för alla ventiler 

• Ebersächer värmare med utblås hytter, salong 

och toaletter 

• Septiktank med däckstömning, aktre toalett 

• Dubbla diskhoar 

• Bordlampa till sittbrunn (2019) 

• Extra bäddmadrasser typ ”Tempur” (2018) 

 

 

             Instrument och el 

o Kompass 2 st 

o Plotter Raymarine 12” inkl sjökort (2019) 

o Autopilot Raymarine 

o Djupmätare 

o Solpanel 

o Stereo Fusion inkl högtalare i sittbrunn och i 

salong (2019) 

o TV inkl digitalantenn (2018) 

o Startbatteri (2021) 

o Försörjningsbatterier 4 st AGM 90ah (2020) 

o Batterier till akterpropeller (2021) 

o Landströmscentral med jordfelsbrytare 

o Landström med batteriladdare 

o Landströmskabel adapt 

o Eluttag 220 volt och 12 volt 

o VHF-radio (aldrig använd, därför oklart om 

den fungerar) 

o 220 v omvandlare, Funktion okänd.  

                                                                                                                           

Däck och skrov 

o Ankarspel fram med 30 m kätting och ca 50 m 

tamp 

o Fendrar 6 st med överdrag 

o Peke med teleskopstege 

o Teak i sittbrunn 

o Badplattform med badstege 

o Manuell och automatisk / elektrisk länspump 

o Ankarolina akter 50 meter med bruceankare 

och 5m kätting 

o Förstärkt kölinfästning hos Plastskador i 

Svinninge, kostnad 125 000 kr (2018) 

o Specialbeställd vintertäckning till båten. 

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. 
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