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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  

Björn Hägerman 

Mail: bjorn@batagent.se   
Tel: 072 322 23 10 

 

 

 
 

Motor 

o Yanmar 4JH4-E 39,6Kw, 54 hk 

o Motortimmar, ca 1100h 

o Flex o Fold propeller 

o Bogpropeller 

o Start 1*75 Ah Domestic 

 

Segel och rigg 

o El genuawinchar Andersen 52 STE 2 

växlade 

o Rullmast Selden Furlin med 

sittbrunnsmanövrering 

o Skena till självslående fock på däck 

o Gennakerutrustning 

o Gennaker 

o Självslående fock 

o Storsegel 

 

       Komfort 

o Dusch vid badplattformen 

o Dimmer till takbelysning i salong 2st 

o Bäddmadrass akterruff i latex 

o Bäddmadrass i förpik i latex 

o Sjövattenpump hand i pentry 

o Extra fönster öppningsbart pentry – 

sittbrunn 

o Spis med ugn 

o Varmvattenberedare 

o Toalett med dusch 

o Däcktömning av septiktank  

o Värmare, disel 

 

Instrument och el 

o Batterier 3*165 Ah 

o Landanslutning 230 volt 4 uttag 

o Batteriladdare Mastervolt 12/50 

o Skiljetransformator för 230 V 

o Batterikontroll DCC 4000 

o Multidisplay E80 inkl 2kw radom 

o Raytheon ST 60 logg, ekolod, vind 

o ST 60 Grafic display 

o VHF Ray 240E, vid nergång skott mot 

trappa 

o GPS antenn till raychart 

o Raytheon Autopilot ST 6001 Plus 

o 80W vikbar solcell 

o Raymarine Plotter A70, oberoende av övrig 

utrustning och med eget navigationskort 

o Raymarine AIS system, mottagande och 

sändare 

o 3 st. AGM, batteribank på 495 Ah 

o Yachtsafe båt larm med SIM-kort 

 

Däck och skrov 

o Knapar midskepps 

o El ankarspel akter Engbo med blyad lina 

o 20kg bruce 

o El ankarspel stäv, Ankarkätting 40 m, 8 

mm 

o Mantågsöppning sb och bb 

o Sprayhood röd 

o Sprayhoodförlängning röd 

o Hållare utombordsmotor på a-pulpit 

o Rostfria skenor vid alla knapar 

o Rostfria skenor vid relingslisten 

o Rostfri vindruta 
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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. 


