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WIN nr : DE-HANG0239A707 

  

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 3JH4 38 hk 

• S-drev SD50 

• Propeller trebladig Flex,O.Fold 

• Bogpropeller (swing thruster) 

• Bränsletank 140 liter 

• Drevbälg översyn i samband med årsservice 

 

  

Komfort  

 

• Värmare Webasto, AIR TOP 3500 med fyra utblås 

• Gasolspis med ugn 

• Spelradio Clarion med högtalare i salong och sittbrunn 

• Ljus inredning med träslag ”wood cherry style” siden matt 

• Specialklädsel Marks Pelle vävare 

• WC och dusch 

• Septitank med däckstömning 

• Specialsydd extra tjock madrass i förpik + bäddmadrass i förpik samt akterkoj(2013) 

• Varmvattenberedare (rostfri) Isotemp 20 liter (2013) 

• Tryckvattenpump (2016) 

•  

 

Rigg och segel  

 

UK segel (2014) 

• Storsegel med två rev och travare Carbon X-drive 44,5 kvm 

med fem genomgående lattor 

• Självslående fock med UK-segel Carbon X-drive med tre korta 

stående lattor, 29,5 kvm 
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Forts ….. 

 

  

Instrument och elektronik  

 

• Autopilot Simrad AP16 med Flux kompass RFC 35 

• Vindinstrument Simrad IS12 

• VHF Navman i salong och sittbrunn 

• Startbatteri AGM 70Ah (2010) 

• Tre förbrukningsbatterier WARTA 90 Ah 0 270 Ah (2021) 

• Två AGM 70 Ah = 140 Ah för ankarspel för och akter 

• Nasa batterimonitor (2011) 

• Victron energy smart solar MPPT 75 regulator Bluetooth 

övervakning (2021) 

• Solpanel Sunwind 80 W (2021) 

• Plotter B&G, Zeus 12 tum (2016), (funktion osäker) 

• AIS B (2016 

 

                                           

Däck och skrov 

 

• Dubbelekrad ratt (Jefa 1400 mm) 

• Fällbar bad plattform 

• Peke med hajfena 

• Ankarspel i fören med kätting 

• Ankarspel i akter med blyad lina 

• Varmvattendusch akterspegel 

• Rostfri avbärarlist 

• Sprayhood och sailpack komplett med lina till lazyjacks + nytt rattskydd (2017) 

• Sittbrunnskapell 

• Formsydda dynor till sittbrunnsbänkarna 

 

 

Övrigt 

 

• Förtöjningsgods och fendrar 

• Brandsläckare  

 

 

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  

  


