
 

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  

Anders Hultman  

Mail: anders@batagent.se   

Tel: 0734-30 35 91 

Motor 

2 x Volvo Penta KAD 300 (285 hk) 

Styrbords motor bytt 2013 

Bränsetank 980 liter 

Trimplan 

 

Navigation 

Strålkastare  

Raymarine C125 plotter -2014 

Digitala sjökort över Europa  

Raymarine 18” multi instrument med radar och 

backkamera   

2 x Simrad Autopilot  

2 x Simrad logg och ekolod  

2 x Simrad VHF + 1 handburen  

2 x magnetkompass  

Digitala motorinstrument inne/fly 

 

Däck  

Teakdäck  

Bogpropeller  

Akterpropeller  

Fjärrkontroll till bog – och akterpropeller  

El ankarspel i fören 

El ankarspel i aktern  

Extra batteri för bog och akterpropeller  

6 st. nya förbrukningsbatterier  

Kapell sittbrunn och fly -2014 

Dynor till flybridge och sittbrunn -2014 

Extra skjutbord i sittbrunn -2014 

Solskydd på kapellrutor   

Dusch på badplattform  

Däckspolning färskvatten 

Teakbord på flybridge  

Löstagbar stävstege  

CD/Stereo på fly med två högtalare 

Snap-davits dävert med vinsch och snabb   

Utombordarfäste  

LifeSaver räddningsboj  

LED belysning på badplattform  

Extra öppning på BB sida med extra steg  

 

Interiör  

TV på hiss i pentry  

TV i främre kabinen  

Mattor + extramatta   

CD/Stereo i salong och främre kabin  

Bäddmadrass i alla kabiner 

El-spolning av WC  

Handfat i corian på badrummet -2014 

 

Pentry 

Corianskiva i pentry  

Kylskåp med isfack  

Kombinerad kyl och frys, 40 liter 

Extra kyl och frys i akterstuv, med hydraulisk 

lucka  

Gasolspis med ugn (2-lågig) 

Mikrovågsugn  

Nord West servis  

 

Komfort  

Landströmsanläggning  

Isolationstransformator  

Mastervolt laddare 120A  

Inverter 2,5kW  

Extra eluttag i ankarbox  

Staley kompressor i akterstuv  

Varmvattenberedare 40 liter 

Dieselvärmare Airtronic   

Dieselvärmare för vatten 

Septiktank med sjö- och däckstömning 

Hydraulisk öppning av motorluckor  

Boatgard larm 

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


 

Övrigt 

6 fendrar + 3 kulfendrar och 4 förtöjningslinor 

Zodiak 310 gummibåt  

10 hk utombordsmotor, Mercruiser  

Vinterkapell till flybridge och sittbrunn   

Komplett vintertäckning inkl. aluminiumbågar, kopplingar mm.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


