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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  
Aron Borg 
Mail: aron@batagent.se   
Tel: 0708-79 00 02 

Motor 
o Volvo Penta D6-370  
o DPH-A drev  

 
Generell utrustning 

o Blått skrov 
o Expoxi behandlat skrov under vattenlinjen 
o Avbärarlist runt om 
o Pollare fram, mitt och akter totalt 6st 
o 6 st fendrar med "Minor skydd" 
o Midkabin för 1 - 2 personer 
o Förkabin för 1 - 2 personer 
o Hydralstyrning 
o Ställbar styrpanel 
o Ställbara stolar 
o Vinkel soffa med ställbart bord 

 
Exteriört  

o Teak gångvägar, sittplatser, badbrygga 
o Däcksbelysning 
o Akterbelysning 
o Badplattform med drevinspektions lucka 
o Rejäl badstege 
o Löstagbart teakbord på akterdäck 
o Taklucka 
o Elektrisk huvudströmbrytare (fungerar bara på startbatteriet) 
o Linavskärare monterad mellan propellrarna 
o Stäv gummiavbärare 
o Däckspolning 
o Fender hållare 
o Förtöjningslinor 
o Stävstege I stuv 

 
Interiört  

o Integrerad toalett och dusch.  
o JABSCO Quiet-Flush Electric Toilett. Elektrisk spolning och elektrisk utspolning av duschvatten 
o Wallas 85DU diesel kok häll med utsugnings fläkt 



o Dush med kallt och varmt vatten på aktern. 
o Interiör belysning 
o Teaklaminat inne 
o Mattor inne 

 
Teknik 

o Luftfjädrade motorluckor 
o Mente Marine Trimplan, gånglägesautomatik, automatiska med gyrostyrning 
o Volvo Penta PTA, automatisk powertrim 
o IsoThemp Varmvattenberedare 
o JABSCO Automatik Water System Pump. Färskvatten tank med el. mätare  
o Volvo Pentas motor interface för att se motordata i plottern 
o Separata antenner för VHF och AIS 
o Backkamera (spegelvänd) 
o Motorrumskamera 
o Pioneer DEH-3200UB radio/stereo/cd 2st högtalare 
o Redknows MiniFinder alarm och tracking system  
o Färskvatten tank, 100 
o Sterling ProSave, Zinc saver 
o 3 st. vindrutetorkare (varav 1 ej går på intervall) 
o Strålkastare fjärrstyrd 
o Raymarine Seatalk Network Switch 
o Landströmsuttag, elsystem med jordfelsbrytare 
o Raymarine plotter EW120 E-Series Widescreen Multifunction Display med västkustsjökort 

Navionics Platinum+ med bilder på hamnar 
o Raymarine plotter E120 W med västkustsjökort och med bilder på hamnar 
o Raymarine 218E Marine VHF Radio med DSC funktion och yttre högtalare för Hailer intercom 
o Raymarine AIS 650 class B transceiver med proAIS2 programvara för inställningar 
o Raymarine DSM200 Digital Sounder Module, ekolod och fishfinder integrerad plotter 
o Svartvatten tank, 40l, med sugtömning och elektrisk pumptömning via genomföring I båtens 

botten 
o Raymarine Evolution EV-1 autopilot med display/kontrollpanel 
o Raymarine I70 instrumentdisplay för diverse information t.ex. Knop, djup mm 
o Raymarine Digital Radome Scanner radar 
o Varmvattenberedare, 22l, som värms via motorns kylsystem eller landström 
o AST-200 Transponder Antenn Splitter 
o Solpanel 80w med Victron BMV600S övervaknings panel 
o Gobius svarttanks mätare 
o IsoTherm Kylskåp 
o Webasto Värmare 
o Gångvärme från motorn 
o Mastervolt Chargemaster 12/25-3 
o El uttag 220v från landström 2 st. i motorrum, 1 st. i förarkabin 
o Landströmskabel 
o 3 st Service batterier 100 
o 1 st Startbatteri 100 
o Volvo Penta EVC 
o Ankarspel, Engbo. Fast och trådlös manöver 
o Bogpropeller (fast manöverkontroll) 

 



www.batagent.se 

Säkerhet 
o Seafire automatisk motorrums brandsläckare 
o Brandsläckare i hytt 
o Brandfilt 
o Länspump elektrisk med autoläge/manuellt läge 
o Plastimo Pump 925 Länspump manuell 
o VHF med DSC funktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.
 


