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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 Volvo 2003T, 43 hk sötvattenkyld, och 

inmonterad år 2017 

o Segeldrev VP120     

o VP trebladig folding prop. 2002 

 

 

Segel och rigg 

o Stor från North, 2010 

o Självslående fock, Lundh, 2015 

o Gennaker Lundh, 2015 

o Spinnacker 

o Genua , Kinneviken 

o Seldénmast 2002 

o Seldén, singel line reef, 2002 

o Akterstag Dynema 2010 

o Backstag Dynema.(Enbart för trimning, 

behövs ej vid normal segling) 

o Självslående skena, 2015 Rutgersson 

o Storskotskena, 2010 Rutgersson 

o Spinnackerbom 

o Aluminium peke Gennaker, 2015 Seldén, 

Ca 1 m framför fören utskjutet  

o Kick, Selden med gasfjäder 2002 

o Löpande rigg, 2003 specktra 

 

 

       Komfort 
o Startbatteri, 1 x 60 Ah 2017 

o Förbrukningsbatteri, 2 x 74 Ah 2017   

o Volvo Penta  batteriseparator 

o El panel med automatsäkringar 

o Fast monterad batteriladdare för 

landström 

o Galvaniskt avskild jordledning på 

inkommande landström  

o Två 220v uttag i ruffen samt två i 

sittbrunn stuven 

o Varmvattenberedare. 2014 

o Kylbox med isbitfack,  

o Varmt och kallt tryckvatten  på toalett och 

köksvask 

o Sjövatten i pentry 

o Sötvatten fotpump som reserv på toaletten 

o Diesel värmare Webasto     

o Dusch på toalett.  

o Ny pumptoalett, 2016 

o Ny Septicpump 2018 

o Gasolspis med tre lågor samt ugn 

o Gasolslangar bytta 2016 

o Tuber till både Svenska och Dansk - 

Tyska systemen (med adapter) 

o Myggnät / mörkläggningsnät till 

förluckan.    

 

            Instrument  

o Raymarine Axiom 7  med sjökort över 

stora områden (2017) 

o Vindinstrument Nexus Trådlöst 

o Logg Nexus 

o Ekolod Nexus 

o Autopilot Autohelm  

o Kompass 

o Dieseltankmätare Elektronisk (och reserv 

mätpinne) 

o Stereo CD, LV, MV, FM        2012 

o TV antenn förstärkare 

 

 

Däck och skrov 

o Gusher länspump i sittbrunnen 
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o Automatisk elektrisk länspump på kölen 

o Brandlarm 

o Länspump på toaletten 

o Båtshake 

o Badstege som kan fällas ner från vattnet 

o Div. förtöjningstampar 

o Fendrar, olika modeller. 

o Brandsläckare  

o Hävertbryt på toalettens saltvattenledning 

o Räddnings / lyft sling i påse 

o A4 pärmar där merparen av utrustningen 

är beskriven. 2 st. 

 

 

 

 

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. 


