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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.  
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Motor 

o Volvo diesel MD 20-30 

o Trebladig folding propeller 

o Ny vattenpump till motorn 2018 

o Ny vakuumventil till motorn 2016 

 

Segel och rigg 

o Storsegel UK Syversen Tape Drive 2012  
o Självslående fock UK Syversen Tape Drive 

2012 

o Hårdvindsfock UK Syversen Tape Drive 

självslående  

o Stack pack (bomkapell), Lazy jacks 2012 

o Rullkapell 2012 

o Gennaker Boding 2009 

o Gennakerstrumpa 

o Seldén rullfocksystem 

o Selden mast, två spridare. 

 

       Komfort 

o Starbatteri  

o Två nya förbrukningsbatterier på totalt 230 

AH  

o Landström med batteriladdare 

o Fast solpanel 50W samt laddningsregulator 

o Ny färskvattentank 2015 

o Varmvattenberedare från 2012 

o Säkerhetsstolpe i rf stål vid köket 

o Färskvatten och sjövatten i pentryt 

o Ny gasolspis med ugn och el-tändning,  

o Varmvattensystem inkl. dusch på toa och 

däck. 

o Dieselvärmare 

o Toalett med septiktank och tömning på däck 

o Pentry med dubbla diskhoar med färsk-och 

sjövatten  

 

            Instrument  

o Garmin 4008 GPS plotter  

o Raymarin Autopilot med fjärrkontroll 

o Raymarine Logg,  

o Raymarine Ekolod 

o Raymarine Vindinstrument 

o Vindex 

o Ledlanternor 

o VHF 

 

Däck och skrov 

Elektriskt ankarspel i aktern från 2014 med 

rostfritt 20 kg ankare  

o Elektriskt ankarspel i fören från 2015 m 

rostfritt 20 kg ankare 

o Teak på bridgedäck och på rufftakets mitt 

o Teak i sittbrunn och samt två sittbrunnsbord i 

teak 

o Badbrygga med dusch, kallt och varmt vatten, 

badstege  

o  

o Åtta segelbåtsstöttor Seaquip 

o Täckställning 

o Gummijolle  

o Bojkrok 

o Många bra förtöjningslinor  

o Hästskoboj 

o Åtta fendrar 

o Två brandsläckare 

o  

 

 

 

 

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. 
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