
 
Dragonfly 28 Sport SWE 44, 2011 
 
DKQBO28044C111 
 

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 Honda 10 hk, BABJ1305744  

o Fjärreglage, 

o Propeller Power Thrust. 

o 12L Tank 

 

Segel och rigg 

o Vitlackad kolfibermast 

o Bom med ”singelhand reef” 

o Storsegel ca43 m2, Gransegel, kolfiber, 2019 

o Glider Fock ca 23 m2, Gransegel Kolfiber, 2019 

o Code0 43 m2 Gransegel, 2015 

o Gennaker 0,75 oz, Gransegel 2015 

o Fall, skot uppgraderat löpande. 

o Ronstan segeltravarsystem, serie 19 CB 

o Extra Dyneema-fall och avlastare för Code-0. 

o Storskotsystem 1:9 + 1:4 fintrim 

o 2 x preventertaljor 1:4 utväxling 

o Stack pack/ Foldex 2, 2020 

o Försegelkapell 

o Bogspröt/Peke 1,90 m 

 

 

Komfort 

o Skott och invändiga paneler är tillverkat av ljus lönn-laminat. 

o Klädsel, Marks Pelle vävare, färgkod 54, klarblå 

o 2-lågig infälld gasolspis med täcklock av glas 

o Trumatic E2400 gasolvärmare  

o 70 l kylbox Isotherm compact SP 2052, vattenkyld 

o 2 x portlight i akterkojens fribord  

o 3 kg gasoltub 

 

Instrument och el 

o Garmin 720 plotter 

o Solpanel 35W med laddregulator 

o Litiumbatteri 90 Ah Super B. 

http://www.batagent.se/
mailto:bjorn@batagent.se


www.batagent.se 

o Kompass 

o Batteriladdare 

 

             Däck och skrov 

              

o Epoxibehandlad och bottenmålad med VC-17 
o Sprayhood med fodral (ljusgrå) 
o Sittbrunnstält komplett med fodral (ljusgrå) 
o Nya Trampoliner 2018 
o Ankare Bruce original 10 kg med Ankarolina 
o Varvsvagn, drag för 50 mm kula. 
o Rorkultsförlängare  
o Div fendrar och förtöjningsgods,  
o Två centerbord, ett original och det nya uppgraderade från Quorning 

o Badstege, Styrbords sidskrov  

 

 

 

 

 

 

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. 


