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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.  

 

Säljes genom Båtagent Sverige  

www.batagent.se  

Anders Hultman 

Mail: anders@batagent.se   

Tel: 0734-303591 

 

Motor 

o Yanmar  3JH4 40hk, E 00110 

o Yanmar saildrive SD40 

o 3 bladig folding propeller flex o fold 

o Dieseltank 80l 

 

Segel och rigg 

o Storsegel fullatte, Lundh Carbon/Aramid 2011, servad hos Lundh vartannat år 

o Självslående fock med lattor, Lundh Carbon/Aramid 2011, servad hos Lundh 

vartannat år 

o Försegelkapell 

o Storsegel orginal Dracon, North Sails 

o Själslående fock ordinal Dracon, North Sails 

o Gennacker på rulle 2011, spinnackerduk Lundh 

o Facnor rullsystem 

o Sparcraft mast med konad topp, bom med singelrev 

o Lasyjacks, bomkapell 

o Ankarsegel 

 

Däck och skrov 

o Sprayhood, sittbrunnstält, 2006  

o Teak i sittbrunn 

o Avbärarlist i aluminium med plastinlägg, 2008 

o Extra knapar midskepps 

o Sittbrunns bord  

o 2st fallwinchar på rufftak, Harken 

o 4st fock/gennacker winchar på sittbrunns sargen, Harken 

o Peke i fören 

o Rattpidestal med kompass, plotter, vind, lod och logg samt bogpropeller  

 

Instrument och Elektronik 

o Bogpropeller, Side Power SP75 dubbla propeller, med fjärrkontroll, 2006 

o Ankarspel i aktern, Engbo med blyad lina, 2005 

o Autopilot Raymarin SPX/ST70 på hjärtstock, 2010 

o Plotter Raymarine C80 i salongen 

o Plotter Raymarine A95 WiFi, 2018, på rattpidestal 

o Radar RD418HD 4kw 18" (digital), 2010 
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o Logg, Raymarine i50, 2014, på ratt pidestal 

o Lod, Raymarine i50, 2014       -"- 

o Vind, Raymarine i60, 2014      -"- 

o VHF 

o Landström med laddare, Sterling 

o Isolations transformator, Victron 3600w, ca 2010 

o 3 förbrukningsbatterier 75ah AGM, 2020 

o 1 start/reserv batteri 75ah AGM, 2020 

o 1 batteri för bogpropeller, 2015 

o Båtvärmare Eberspächer D5 5000w, 2006, (vattenburen värme) 

o Båtvärmare elpatron                                               -"- 

o Varmvattenberedare 

o Kylbox isoterm 

o El toa 

o Gobius tankmätare septitank  

 

Komfort 

o 2 lågig gasolspis med ugn 

o 2st 2kg gasolflaskor, fjärrmanövrerad 

o Kylbox 

o Komplett utrustat kök 

o Vattenburen värme i tre slingor 

o 1, bb för radiatorer bb sida 

o 2, sb för radiatorer sb sida 

o 3, för durkvärme 

o alla tre kan regleras manuellt 

o Septitank med däckstömning 50l 

o Vattentank 280l med tryckvatten, varm och kallt, även på akterspegeln 

 

Övrigt 

o Gummibåt  

o Utombordare 4hk (2takt) 

o Livräddningsflotte 6 mans (Magnitud) (kontrollerad 2010) 

o Grundstött 2011, professionellt åtgärdat på varv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

 


