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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 

 

 
 

 

Ny Volvo Penta D-2 40, 40 hp, installerad januari 2017 

Nytt S-130 segeldrev, installerat jnuari 2017. 

Nytt reglage (exklusivt) med tillhörande kablage, installerat januari 2017. 

3-bladig foldingpropeller,  

 

Epoxibehandlad botten (till 200 my) 

4 tum större ratt med älghud 

Teak på däck, rufftak, cockpit och badplattform 

Lofrans, El. ankarspel med handkontroll 

Delta (15 kg) ankare med 40m kätting 

2 extraankare: Bruskopia (15 kg) och en dragg 

4 runda fendrar med fenderskydd 

7 avlånga fendrar med fenderskydd och förtöjningslinor 

Livboj med ljus och lina med överdrag 

Räddningsflotte Viking 4-UKL (RescYou). Ny 2007, service 2017. 

 

Windex 

2 st Däcksljus i mast 

Trefärgs navljus + ankarljus i masttopp 

Vantskruvsskydd av aluminium 

Seldén travarsystem 

Stor sprayhood med extra handtag (läderklätt) 

Sittbrunskapell 

Utombordarfäste av teak 

 

Landanslutning med jordfelsbrytare 220 volt, 3 st eluttag  

Batteriladdare 25 amp. 

Extra batteri 

Varmvattensystem via motor och 220 volt 

Elektrisk länspump 

Manuell länspump 
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Raytheon/ Raymarine 

Nav. instrument ST 60 

Vind, analogt 

Ekolod, digitalt 

Logg, digitalt 

Multi repeater 

Display i rattpiedestal: Raymarine e7 plotter med Navionics kartor (Ny 2015) 

Autopilot ST 7000  

WAAS GPS, Raystar 120 

NMEA interface till PC 

 

VHF, ICOM  

Radiokassettspelare, 2 högtalare inne och 2 högtalare i sittbrunn  

RR kombi antenn, Delta 1000 S, Radio, VHF och GSM (anslutningskapel till Ericsson T 

modeller) 

 

Kyl Isoterm SP (vattenkylning) 

40 l varmvattenberedare, Isoterm (magic med saltkristaller) Ny 2006 

Holding tank i rostfritt stål 

Ardic värmare, 432DL, 3000watt 

Större sittbrunnsbord, 2-delat 

Extra vattentank RF 190 liter under SB soffa 

Dusch i akterspegel V/K vatten 

  

Storsegel, fullattestor + lazyjack  

Rullgenua  

 

Mekanisk akterstagssträckare 

Seldén rullfocksystem, 300 S 

Rodkick med gasretur 

Storsegelkapell  

Singleline reef system, 2 rev  

 

Lackade durkar  

Belysning ljusramp i salong av typ 390 

Corianskiva till pentry 

Extra öppningsbart fönster till pentry 

Fotpall med öppningsbart lock i förpik  

Rullgardin till förpiks skylight 

Fällbart ryggstöd till SB soffa 

Stävstege, fast monterat (ett specialbygge i rostfritt stål) 

Ryggstödsdynor till akterpulpit 3 st. 

 

 

 

 

 



För 10-12 år sedan gjordes en lättare grundstötning, skadorna blev mycket små och 

åtgärdades av JK plast.  

 

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. 

 
 


