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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 D1-30 

o Bälg, bytt 2013 

o Trebadig Volvo P 

o Slangningsstopp i bränslepåfyllningen 

 

 

Segel och Rigg. 

o Storsegel UK Syversen, S-glas, X-Drive med 

dubbel taffeta, 4 genomgående lattor, 2014 

o UK Syversen Kombifock X-drive S-glas med 

taft och UV-skydd anskaffad 2019 

o Asym, Rullgennaker,  

o utr, avtgn bogspröt 

o Skena till självskotande fock. Installerad av 

Servicevarvet Rosättra 2019 

o Spinnakerbom teleskopisk 

o Vinschavlastare till rullelina 

o Nya fockskot (3st) 2019 

o Rigg och bom Selden Mast 

o Lewmar 44 CST, vinchar.  

 

 

 

       Komfort 

o Webasto 3500 Airtop 

o Gasolslangarna byttes 2016 

o 2 läslampor har bytts till armaturer med 

glasskärm 

o Den mest använda belysningen ändrad till 

Led-Ljus 

o Prylfack i mahogny för rufftaket 

(hemsnickrat) 

o Textilier I specialkvalite, Copenhagen blå 

o Varmvattenberedare 

o Sittbrunnsdusch 2007 

o Duschlänspump 

 

Instrument och el 

o Nexusinstrument logg lod och vind 2010 

o AIS-mottagare 

o Plotter Raymarin e7 med fjärrkontroll på 

rorkulten 2013 

o Plotter Garmin 620. Uppladdningsbar 

o VHF 

o Autopilot Raymarine ST 4000 

o Fjärrkontroll till autopilot 

o Nya batterier 2019 

o Batteriladdare 2006 

o Landström 

o Batteriövervakningsinstrument  

o Stöldlarm 

o Solpanel på luckgarage 

o Vattenkyld compressor till kyl 

o Extra öppningsbara portlight mot sittbrunnen 

 

Däck och skrov 

o El ankarspel Lewmar, 40m /8mm kätting + 30 

m lina 

o Spolpump med spiralslang 

o Ankarolina 35 mm med ankare och dävert 

o OneTouch vinschhandtag 

o Extra teleskopisk båtshake 

o Diverse som extra fendrar, förtöjningslinor, 

bergkrokar o.d. 

o Mässingslister vid knapar. 

o Stävstege 

o Sprayhoodsförlängning 

o Sittbrunnsbord med stuvplats 
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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. 


