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Bavaria 46 Cruiser, 2005 
 
DE-BAVD46Y5F505 

 

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 Motor Volvo Penta D2, 55 hk 
o Bogpropeller, Side Power  (installerad 2019)  

o 2 st. Batterier till Bogpropeller  

 

Segel och rigg 

o Seldén mast 
o Segel 1: Storsegel 51,8 m2 

o Segel2: Genua 63,0 m2 (rulle) 

o Segel3: Gennaker  

o Segel4: Stormfock 

o Rodkick m gasdämpning. 
o Två elektriska genuavinchar.  

 

Komfort 
o Vattenburen centralvärme med 8 element i 

hytter och toaletter - Webasto 

o Kylskåp 2 st. varav ett med frysfack. 

o Dusch 3 st, En med full ståhöjd i aktre 

toaletten, En handdusch främre toaletter, En 

utomhus infälld i akterspegeln  

o Spis: Kardanupphängd två kokplattor + ugn. 

Gasol 

o 2 toaletter. (aktre toalettstol bytt 2018)  

o Elpump för tömning av främre septitank. (bytt 

2017) 

o Alarm med kameraövervakning. (aldrig 

använd. Funktion okänd)  

o  

 

Instrument och El 
o Plotter 
o Radar  

o Vind instrument 

o Tridata instrument 

o 2 kompasser  

o Autopilot 

o VHF radio 

o Solpanel vikbar. (utbytt 2019)  

o 8 st. förbrukningsbatterier (GEL , ES 950, 950 

Wh) (utbytta 2018) 

o 1 st. startbatteri (marinbatteri) 

o Högtalare i sittbrunn (installerade 2019)  

o Uttag för landström inkl. sladd 

 

 

Däck och skrov 

o Epoxibehandlat skrov under vattenlinjen 

o Manualer och instruktionsböcker. 

Verkstadshandbok till motorn 
o Ankarspel i fören – Lofrans Tigres 200 W 12 

Volt 

o Ankare i akter – manuell 

o Reservankare 
o Gummijolle  

o Förtöjningstampar 

o Fendrar ink. ”strumpa”  6 st. ca. 90 cm. 

(Utbytta 2019)  

o Båtsmansstol  

o Berg kilar + hammare 

o Brandsläckare 

o Diverse reservdelar (kopplingar till vatten, El, 

offeranoder, impeller mm.)  
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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. 


