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Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva båten 

oaktat vilket bud som kommer in. 

Säljes genom Båtagent Sverige. 

www.batagent.se 

Anders Hultman 

Mail: anders@batagent.se 

0046(0) 73 430 35 91 

 

 

 Rostfri Peke med integrerad stege med vagga för 20 kg rostfritt Bruceankare. 

 Elankarspel med 60  meter kätting 

 Nytt Skylight på däck 

 Segelkapell typ ”Stack Pack” försegelkapell, sprayhood samt styrpedistalkapell 

 Sittbrunnstält Rössy 

 Genua, Syversen, stor med genomgående lattor, Syversen. Selftacker fock Syversen tape 
drive. 

 Spinnacker 

 Selftackerskena ”Laremi” 

 Rullfock 

 Rodrigg, Single line rev på 2m rev, 3:je revet neddraget till sittbrunnen. 

 Selden rullagrad storsegelskena i mast. 

 Hasselfors akterstagssträckare. 

 Elwinch Lewmar 40 för storfall, rev, kick och uthal. 

 Huvudwinchar Lewmar 44 selftailing 

 Lewmar 42 som extrawinchar 

 Storen skotas via talja alt. BB extrawinch. 
 

 Aktre ankarspel Engbo med 60 meter blyad lina och 15 kg bruceankare. 

 Aktre ankarspel kan manövreras via trådlös fjärrkontroll. 

 Dusch på akterplattform (varmt och kallt) 

 Bogpropeller 4 hk 
 

 Yanmar 40 hk diesel med rak axel, Deep Sea tätning, ny 3-bladig foldingpropeller. 

 Motorn ny 2006, driftstid ca 200 tim 

 Nytt stort vattenlås 15 liter, ny avgasslang 

 Stora instrumentpanelen till motorn 

 Dieseltank 120 liter 

 300 Ah förbrukarkrets,  120 Ah motorkrets samt förligt batteri (110 Ah) för ankarspel och 
bogpropeller. 

 Mellan kretsarna sitter 2 st Odelco batteriseparatorer monterade. 

 Mobitronics 2-krets 50 Amp laddare 

 Inverter 800 watt 

 220 voltsuttag i samtliga kabiner samt i salong 

 Dimbara spot lights 

 Stor toastol, dusch med utsug i länbrunn. Septitank 60 liter med nivåmätare, elevakuering 
samt däckstömmning. 
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 Formsydd bäddmadrass i i Latex förpik, nya dynor i salong 2005 

 Rostfri spis med ugn. 

 Stor kyl 120 liter med frysfack 

 Elektrisk vattentankmätare (2x200 liter), Mobitronic batterimonitor. 

 Ebersprächer dieselvärmare 5 kw, ny 2006, utsläpp i kabiner, salong samt sittbrunn( härligt 
varmt i sittbrunnen när sittbrunnskapellet ä uppe) 

 Raymarine RL70CRC Radar plotter monterad vid rattpedistal. 

 Raymarine ST 80/60 instrumentering vid navbord samt vid nedgångslucka (dubbla 
instrument) 

 Raymarine ST 6001 inombordspilot med gyrostabiliserad kompass. 

 Raymarine 230 VHF med DSC 2 st, 1st vid nav.bord samt 1st i sittbrunn. 
 

 Gummibåt med 5hk utombordare 

 Autoflug 6 mans livflotte i däcksmonterad vagga med kapell. 

 Hopfällbar galvaniserad transportvagga. 

 Formsydd vintertäckning med utliggare. 
 

 
 
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. 

 

 


