
Scanner 391- Fakta och utrustningslista 

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 

Kontakt: anders.frisk@batagent.se, +46 735 00 45 90. 

FAKTA 

Längd 11,92 m 
Längd vattenlinje 10,80 m 
Bredd 3,60 m 
Djupgående 190 cm 
Deplacement 6,6 ton 
Kölvikt: 2,2 ton 
Motor 29 hk 
3-bladig foldingpropeller 
Bränsletank 100 l 
Vattentank 175 l 
  
  

UTRUSTNING 

Båten är välutrustad och kontinuerlig served och renoverad. 
 
Motor 
Volvo Penta 2030. Välservad enligt servicebok 
3-bladig Volvo Penta foldingpropeller 
Rostfri dieseltank 100 liter 
Servad enligt instruktionsboken av ägaren varje höst inkl. oljebyte i motor och backslag, byte av alla filter, 
impeller/ kylvattenpumphjul. 
 
Segel/segel utrustning:  
Alla segel kommer att vara genomgångna av segelmakare vid försäljning  
Rigg 17,25 meter, med stag, vant och alla fall (inkl. spinnakerfall), två försegelfall  
Fock (2004)  
Storsegel med genomgående lattor och lazy jacks(2004)  
Gennaker (2006) 
Kolfiberpeke till gennaker (2012) 
Genua 1 (2012)  
Försegel och storsegelkapell  
Furlex rullfocksystem  
Självskotningsskena för fock 
Uppgraderat backstag för optimerat trim (2012)  
Nytt storskot (2013)  
Alla fall och skot bytta (2014-2015) 
Alla block bytta (2014-2015) 
Två extra avlastare monterat för Cunningham och Gennaker 
 
Instrument: 
Garmin plotter 6008 (2011), med yttre antenn på akterpulpiten 
1 Nexus multiinstrument samt 1 Nexus vindinstrument på pedistal. Kan kompletteras med vindriktning och 
vindhastighet. 
1 Nexus multi instrument ovanför navigeringsbordet  
3 Nexus XL mast instrument 
VHF-utrustning ovanför navigeringsbordet 
Radio/CD  - Två högtalare i salong och två vattentäta högtalare i sittbrunn 
 
El och annan teknik/utrustning 
Nytt startbatteri (2015) 
Service batteri: 1st 220 Ah gelbatteri (2012)  
Battmeter för information om aktuell spänning och laddning (2012) 
Landströmscentral med jordfelsbrytare  
Batteriladdare 25 A  
Solcellspanel 44 W inkl. laddningsregulator 
Extra flexibel/flyttbar solcellpanel för optimerad laddning (2013)  
Inverter  
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Värmare Eberspächer 
Varmvattenberedare Isotemp 22 l  
Kylaggregat Isotherm, för bättre effekt och lägre energiuttag 
Dusch och länspump på toaletten (2010) 
Sjövattenpump för pentry och däcksspolning (2010) 
Belysning bytt till LED-belysning  
 
Övrigt 
4 lager epoxigrund (2013) samt bottenmålad med VC17  
Teak i sittbrunn och badplattform med teak 
Bäddmadrasser i alla kojer (IKEAS tempur liknande madrasser)  
Möjlighet att köpa till ett skott för att dela akterruffen med enkelt demonterbar delning (3-kabin)  
Sittbrunnsbord (mindre) på piedestalen  
Sittbrunnsbord  
Ratt, skinnklädd  
4 st vinschhandtag 
Sittbrunnstält, fällbart inkl. förv.kapell  (2010) 
Septitank med däckstömning 60 liter 
Rostfri vattentank på 175 liter  
Båtshakar och  däcksborstar. Badstege i aktern. Stävstege som fästs på förpulpiten.  
Sprayhood och sittbrunnskapell, Bomkapell (två stycken). Myggnät för förliga däcksluckan.  

Mått anpassad 2 delad presenning som passar till vinterförvaring med eller utan rigg 
6 Sequip stöttor ingår 
Komplett dokumentation och alla manualer 
 

Uppgifterna på utrustningslistan här ovan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft 

möjlighet att gå igenom utrustningen i detalj varför uppgifterna förväntas vara korrekta men kan inte 

garanteras av Båtagent. 

 


