
 

Bavaria 36 Cruiser -2005 
 
DE-BAVV36E4K405 
 

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 2030, 29 hk 

o Servad varje år med ny olja och filter 

o Ca 800 gångtimmar, display till timräknare ur funktion 

o 2-bladig fast propeller 

o S-drev 130S, ompackat 2017, därefter oljebyte med VP motorolja 

o Drevbälg ej bytt 

o Bogpropeller SidePower SP55 -2007 

 

Komfort 

o Dusch på WC 

o Dusch på badplattform med v/k vatten 

o Jabsco WC med Nytt pumphus 2018, Purytech spolvattenkitt sedan 2013 

o Septiktank med däckstömning -2018 

o Eberspächer D4 dieselvärmare med 4 utblås 

o QL 20 L varmvattenberedare, värms med gångvärme från motor eller elpatron via landström 

o Isotherm kylbox, aggregatet byt 2015 

o Gasolspis med ugn 

o Dynor med avtagbar klädsel 

o Extra tjocka bäddmadrasser i förpik  

  

Rigg och segel 

o Seldén rullmast 

o Furlex rullsystem 200S 

o Seldén rodkick med gasfjäder 

o Rullstor Elvström (original men gott skick) 

o Rullgenua Elvström, nytt UV skydd 2017 (original men gott skick) 

 

Instrument och elektronik  

o Raymarine tridata med logg, lod och temp 

o Raymarine 435i plotter på rattpiedestal  

o Mini Ipad med I-sailor  

o Kompass 

o Radio med CD, Blaupunkt, 2 högtalare i salong och sittbrunn 

o TV, LTC, 14 tum  
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o Triax Ufo TV antenn -2020 

o Solcell 40W på rufftak 

o Raymarine ST 4000 MkII autopilot monderad på ratt. Drivrem bytt 2017. 

o Startbatteri Biltema -2019 

o Förbrukningsbatterier 3 x 70Ah Biltema SMF -2016 

o Landström med kabel 20 + 10 m 

o Mobitronic batteriladdare 25A 

o NASA BM1 Batterimonitor 

o LED lampor i salong, förpik, akterkabin och toalett. (1 lampa i akterkabin ur funktion) 

o YachtSafe GPS-tracker och larm 

 

Däck och skrov 

o Extra knapar midskepps 

o Teak i sittbrunn 

o Skinnklädd ratt 

o Sittbrunnsbord i teak -2018 

o Hansen sprayhood 

o Hansen sittbrunnskapell 

o Förtöjningstampar och 6 st. fendrar 

o Bruce 10 kg ankare i akter, Bavaria CQR 15 kg för, 50 m,16 mm, Multiplait ankar-lina 

o Båtsystem stävstege

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


