
Beneteau Oceanis 473 Clipper 
WIN nr: FR-BRYA1691A606 

  
  

  

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   

Thomas Landegren 

Mail: thomas@batagent.se    

Tel: 0762-138421  

  
  

 

Motor  

• Yanmar 100hk 4jh3 ca 1920 tim 

• Folding propeller 3 bladig. Max Prop 

• Diesel tank 300 liter 

• Bogpropeller, typ 185TT, 6kW 

 

 

Komfort  

• Vattentank 900 liter 

• Tryckvatten system 

• Varmvattenberedare  

• Vatten renare. Micronfilter, kolfilter,UVljus för bakterier (2019) 

• Septitank, däckstömning. 2x60 liter 

• Kylbox med kompressor 

• Kylskåp 

• Frysbox 

• 2 WC 1 dusch 

• Gasolspis med ugn 

• Dieselvärmare, Ebersprächer 5kW, vattenburen 

  

Rigg och segel  

• Storsegel rull (2015) 

• Genua rull (2015) 

• Nya fall,skot etc (2017/2018) 

• En elwich på rufftak Harken 40E 

• Harken 40 

• 2 st Harken 60 

 

Instrument och elektronik  

• Victron BMV batteri monitor/shunt (2018) 

• Victron Color control GX (2018) 

• Varta Startbatteri 125 AH 1st (2018) 

• Varta bogpropeller batteri 100 AH 1st (2020) 
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Forts ….. 

 

• Laddning & energi (2018) 

• Victron Quattro laddare (2018) 

• Victron AGM hushållsbatterier 220 AH 6 st (2018) 

• Victron solceller 760W (2018) 

• Victron MPPT Bluesolar 100/500 solcellsregulator (2018) 

• All elbelysning bytt till LED (2018) 

• Silent vindgenerator (2018) 

• Honda elverk EU 22i (2 kw) (2015) 

• Targabåge med solceller 4x90 och dävert (2020) 

• Navigationsutrustning B&G (2018) 

- Wireless autopilot 

- Autoilot Corepack 

- VHF V60 

- Wireless VHF handset 

-  Ekolod & fart 

- Broadband Radar 4G ,mm. 

 

  

Däck och skrov 

• Sprayhood (2015) 

• Biminitopp med bågar 

• Förtöjningsgods och fendrar  

• Ankarspel Rocna i fören, 30 kg , 60 m kätting 

• Ankare Brucekopia i akter (2020) 

 

  

Övrigt 

 

• Brandsläckare  

• Länspump  

• Jolle Talemex 300 tla med Mercury 9.9 (2017)  

• Bottenmålad 2018 international fartygsfärg 

 

  

  

  

  

  

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  

  

www.batagent.se  


