
 
Bavaria 42 Cruiser 
 
DE-BAVC42D1G405 
 
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  
Aron Borg 
Mail: aron@batagent.se   
Tel: 0708-79 00 02 

Motor 
o Volvo Penta D2-55 
o 3-bladig Folding propeller  
o Bogpropeller Side-Power 75 

 
Däck 

o Fast vindruta med öppningsbar sprayhood med takfönster 
o Stort sittbrunnstält med full ståhöjd i hela sittbrunnen, ingång i båda sidor samt akter, nyttjas även 

som Bimini. 
o Förtöjnings utrustning finns i en mängd variationer samt ett 15Kg galvat ankare i akter 
o Fendrar  
o Spirbom teleskopisk med däcksfäste 
o Botten behandlad med Epoxy 

 
Komfort  

o Dryckeskylskåp med frysfack 
o Stor kylbox i salong/kök 
o Kylbox/isbox i suttbrunnsbordet 
o Varmvattenberedare QL med tryckvatten. Värms av motorgång samt el-patron 
o Eberspächer dieselvärmare 3KW med termostatstyrning i salong 
o Fast monterad elvärme i salong samt förpik. 
o Tv LED i salong samt Tv LED i förpik 
o Antenn Tv Glomex i masttopp 
o LED spotlights i salong samt i hytter 
o Bäddmadrasser i salongerna aktersalongerna 
o Dubbla bäddmadrasser i förpik varav en med memory foam 
o 2 toaletter  
o 2 duschar samt ytterligare en dusch på badbrygga 
o Sony Bluetooth stereo med högtalare i salong samt Sittbrunnen 
o Ugn i köket med 2-lågig spis 
o Dubbla ”tyska” gasoltuber med el-switch off, med kapacitet för hela säsongen 
o Bogstege 

 
 
 

  



www.batagent.se 

El & instrument  
o Raymarine C125 Plotter med specialfäste i rostfritt på sittbrunnsbordet  
o Raymarine 4.0kW Digital radar på rostfri radarstolpe 
o Raymarine Autopilot 6001 med kursdator SG2 med integrerad styrmotor Mamba i 

autopilotsystemt fabriksmonterat, Eftermonterad Gyro. 
o Raymarine ekolod, (tridata) 
o VHF med distress Alert, antenn i masttoppen 
o Landström, inkoppling i akter samt i fören, Ett antal eluttag i båten 
o WiFi 4g 
o AIS klass B-transponder 
o Förbrukningsbatterier 2 st 220A 
o AGM batteri separat till bogpropeller 
o El- Winch Lewmar tyristorstyrd 2-Speed med överbelastings skydd på rufftaket 
o Elvström HighTech Storsegel på rulle 
o Elvström HighTech Genua på rulle 
o Startbatteri separat 
o Septitank neverstop 
o El-ankarwinch i fören med 40m kalibrerad kätting och 22 kg ankare 

 
 

 
 
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.
 


