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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: +46 (0) 734-303591 

 

Skrov 

o Bottenbehandling slipning 3 gånger epoxy, 2 gånger antifouling  

 

Däck  

o Sprayhood i mörkblå canvas   

o Sittbrunnsbord      

o Midskeppsknapar Nomen cleats    

o Räcken på rufftak      

o Race mantågsstöttor      

o Segelhanteringspaket 2 

o Grand Prix race option 

o Glasfibernäbb utan ankararm 

 

Mast och rigg 

o 2 extra maststeg 

o Kombinerad däck ock mastlanterna 

o Spinnakerbom i kolfiber 

o Extra kombifall fockspinnaker 

o Genuafall SK90 

o Storfall 2:1 SK90 

 

Interiör 

o Option 2, vita överskåp och teak på fribord i salong, teakfaner på garderobsluckor, låd- och 

skåpsfronter samt Corianskiva i kök 

o LED-ljus under skåp samt vid durk i salong 

o Hyllor ovan kojer i akterkabin 

o Kombinerade skåp och hyllor i förkabin 

 

VVS/El 

o Eberspächer värmare D5 med fyra utblås 

o Galvanisk isolator 

o Extra manuell länspump 

o Elektrisk spoltoalett 

o Mikrovågsugn 

o Extra 12V eluttag SB och BB akterkabin 

o Extra 230V uttag i förkabin 
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o Elektrisk gasswitch 

o Inverter 12V1200W-60A med 220V uttag vid pentry 

 

Elektronik/navigationsutrustning/underhållning 

o 2x a75 Wifi touchscreen med integrerad GPS-antenn monterad på garage ovan nedgångslucka 

o 1x Raymarine lång kolfiber vindgivare 

o 1x Raymarine djup, fart och temperaturgivare 

o 1x I70 monterat på babord resp. styrbord aftface 

o 1x autopilot EV-200 kursdator RAM drive1 med P70 pilot display 

o 2x eS97 Hybridtouchplotter med EU-sjökort 

o 1x Raymarine 260 VHF basstation med högtalare monterad i sittbrunn 

o 1x AIS 650 transiever 

o 2x Medium konsoler för montering på rattpiedestaler 

o 1x RayNet High speed switch 

o Multimediacenter Fusion MS-AV700i / AMFMVHFIphoneIpodUSB 

o Boosehögtalare i sittbrunn 

o 1 Hawkantenn för VHF/FM 

o 1 Glasfiberkonsol över nedgångslucka 

 

Segel - North 

o Fullatte Storsegel 3Di 760 m Black Exterior Tapes 14,700 Dpi 

o J2 Fock 3Di 760 m Black Exterior Tapes 19,600 Dpi 

o J3,5 Fock 3Di 760 m Black Exterior Tapes 22,400 Dpi 

o S2 Spinnaker Masthead Superlite 60 CTDR 

o S0 Spinnaker Fractional SuperLiteKote SK90 CTDR 

o Rullfock med lattor NorLam Tour Xi Grey Black Aramid Xi14 CRG 

 

Övrigt 

o Namn på akterspegel 

o Blått bomkapell med logga  

o Blått förstagskapell  

o Lyftstropp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

 


