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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  

Anders Hultman 

Mail: anders@batagent.se   

Tel: 073-430-35-91 

Segel 

o 1-Storsegel (fullatte), North Sails, Spectraduk (Översyn plus nya travare med rullar 2012)  
o 1-Självslående fock, North Sails, Spectraduk (ny 2012). Övre verikala latta saknas  
o 1-Självslående fock, North Sails, Spectraduk (reservsegel) 
o 1-Genua, North Sails, Spectraduk (lite använd)  
o 1-Gennaker (med strumpa), Royal Sails  

Sprayhood etc  

o Sprayhood, mörkblå (ny 2012)  
o Sittbrunnskapell, ljusgrå 
o Skydd för dito, kaptensblå (nytt 2012)  
o Fallpåsar (3 st), mörkblå (nya 2012)  
o Skotficka för fockskot, mörkblå (ny 2017)  
o Storsegelkapell, mörkblå (nytt 2012)  
o Kapell för rullfock (ljusgrå)  

Vinchar, avlastare etc  

o 2-Andersen, storl. 40 selftailing för fock/genua/gennakerskot  
o 2-Andersen storl.28 (varav 1st selftailing) för stor-resp. fockfall 12-Avlastare, Lewmar 
o Skenor för flytande skotpunkt för genua och fock 1-Självskotningsskena för självslående fock  
o 1-Sats diverse Rutgersson block  

Stående fraktionsrigg (Seldén)  

o 1-Genomgående mast 
o 1-Sats dubbla bakåtsvepta spridarpar med 6st vant 1-Furlex rullfocksystem 
o 1-Akterstag 
o 1-Bom i single-line reef-utförande 
o 1-Rodkicker 
o 1-Spinnakerbom fäst på masten  

Löpande rigg  

o 2-Genuaskot 
o 1-Kryssfockskot 
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o 1-treslagigt storskot 
o 1-treslagig akterstagssträckare 
o 2-Gennakergajar med brytblock 
o 1-Gennakergaj (variabel längd) för främre nedre hörn 2-Revningslinor (rev. 1 och rev. 2)  
o 1-Cunninghamskot 1-Fockfall 1-Spinnakerfall 1-Storfall (nytt 2017) 1-Gennakerfall 1-Bomlift  
o 1-Uthal, storsegel 1-sats Lazy Jacks-linor  

Skrov, köl och däck  

o Skrov i sandwichlaminat med 20 mm Divinylcell 
o Blyköl.  
o Teakdäck samt teak i sittbrunnen 
o Teak runt mastinfästningen 
o Relingslist i aluminium 
o Grabrails i rostfritt stål 
o Förtöjningsknapar i för, akter och midskepps 
o 2-skylights, salong och förpik  

Ankare, ankarspel, tampar, fendrar etc  

o 1-Ankare (breeze) i fören inkl. ankarlina 
o 1-Rostfritt ankare (breeze) med blyad 14mm ankarlina  
o 1-Elektriskt ankarspel i aktern (Q-line). 
o 1-sats diverse förtöjningstampar 
o 2-frälsarkransar monterade på akterpulpit (nya 2016)  
o 6-fendrar med nya mörkblå överdrag 
o 1-bollfender  

Motor, S-drev, propeller, bogpropeller, styrning etc  

o Motor VP 2030-C, 29 hk med sötvattenkylning 
o S-Drev typ VP 120 (översyn och nya axeltätningar 2017 i samband med bälgbyte) 
o Genomföringsbälg (bytt 2017) 
o Trebladig foldingpropeller. 
o Bogpropeller (Q-line). Vinkelväxel servad (nya axeltätningar) 2015. Styrbord/babord kraftrelä måste 

bytas). Säljaren menar att bogpropellern är för liten och har inte använt den på senare år. 
o Rostfri bränsletank, 100 L (rengjord 2017) Sugledning och returledning har bytt plats varför 

bränslevolymen i tanken inte bör understiga 25% av full tank. 
o Länkarmsstyrning inkl. rostfri älgskinnsklädd ratt (Nytt skinn 2016)  

Instrumentering  

o Plotter Garmin GPS-map 700 
o ST 50 log (Autohelm) (Sjövattentemperaturmätaren fungerar ej) ST 50 ekolod (Autohelm) 
o ST 60 vindinstrument (Raytheon). Ny 2012 
o ST 60 vindgivare. Ny 2012 
o ST 400 Autopilot (Autohelm) 
o VHF  
o Radio (Sony) med CD-spelare och USB-port samt hörlursuttag. Ny 2011 Högtalare i salong och i sittbrunn  

Elsystem och belysning  

o 2-70 Ah, 12V servicebatterier (nya 2012) 
o 1-70 Ah, 12V separerat motorbatteri (nytt 2017) 
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o Landströmsladdare (220V) med automatisk laddströmsreglering och batteriseparering Separata V- och 
o Ampmätare för motor- och servicebatterier 
o 10-Spotlights i salong och akterruff 
o Takbelysning i salong 
o Belysning i bokhyllor 
o Läslampor vi alla kojer 
o Sjökortslampa vid navigationsbord  

Pentry, vattensystem, värmare, toa och septitank  

o Dubbla rostfria diskhoar 
o Elektrisk sötvattenpump för varmt och kallt vatten 
o Varmvattenberedare (25 L) med shunt för tempförval. Värme via motor och/eller landström. (Ny 2013) 
o Rostfri färskvattentank (175 L) 
o Dusch på badplattform och i toa 
o Toa, manuell spolning (ny 2012) 
o Septitank (ca 40 L) med tömningsanslutning på däck (även tömning i sjön möjlig) 
o Länspump, elektrisk på toa för utpumpning av duschvatten 
o Länspump, elektrisk i kölsvinet 
o Manuell länspump 
o Kylbox med Isotherm kylaggregat 
o Gasolspis Optimus med två brännare och ugn 
o Gasolbehållare i ventilerat aktre stuvfack 
o Ebersprecher dieselvärmare (mindre avgaslukt vid start. Lukten försvinner efter en stunds användning  

 

Diverse  

o Badstege, nedfällbar 

Sittbrunnsbord (stort), demonterbart 2-Brandsläckare (en i salong och en i aktre stuvfack)  

 

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.

 


