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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 Penta D1-30 

o 2-bladig folding propeller  

o Elektronisk startspärr (Mobwatcher) 

o Drevbälgen bytt 2016 

 

Segel och rigg 

o Storsegel North SoftNorlam XP7, 2 rev 

(2009) 

o Storsegel Elvström EPEX 

Vectran/Polyester Dubbeltaft (2019) 

o Fock North DCP66 Pentex (2009) 

o Fock Elvström EPEX Vectran/Polyester 

Dubbeltaft (2019) 

o Spinnaker North, allround fullradiell 

(2009) 

o UK Syversen Code 0 på SELDEN CX 

rulle (2012) 

o Spinnakerbom  

o Barberhaul 

o Fintrim till storskot 

o Dyform i stående rigg 

o Dyneema i löpande rigg 

o Justerbara genuatravare 

o Harken winchar och block 

 

Instrument 

o Raymarine ST60+ Loch/Speed/Depth + 

ST60+ Wind 

o Raymarine Smartpilot ST70 controller 

(kopplad på hjärtstock) 

o Raymarine GPS chart plotter C80 

o Raymarine VHF DSC Ray49E inklusive 

antenn 

o Iroko FSC i sittbrunn och på överbyggnad 

o Durkar i moabiträ 

o LG radio/CD med 2 högtalare i salong och 

2 i sittbrunnen 

 

Elsystem  

o 220V landström med uttag i kabiner samt 

2 salong 

o Mastervolt batteriladdare (ny 2017) 

o 2 Matervolt litium servicebatteri med 

övervakning (2017) 

o Vatten-, batteri och dieselmätare vilka är 

inkluderade i VDO elpanel är ej i 

funktion.  

Komfort 

o Eberspächervärmare med utblås på toalett, 

salong och kabiner 

o Nattbelysning (blå) i salong 

o Dusch i sittbrunn 

o Varmvattenberedare 

o Gasolspis med ugn 

o Sjövattenpump 

 

Däck 

o Ankarspel med Lewmar Deltaankare inkl. 

50m kätting (2017) 

o Båtsystem Gennakerpeke med löstagbar 

stege 

o 10kg rostfritt Bruceankare inklusive 15m 

kätting och ankarolina 

o 2 brandsläckare 

o Aktertoft (ej monterad) 

o Sittbrunnsbord i teak 

o Sprayhood

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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