
 

Bavaria 35 Match - 2004 
 
 

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, Niklas Lindgren 
Mail: niklas.lindgren@batagent.se , Tel: 0709-505 989 
 
 
FAKTA 
Löa: 10,79 m 
Bredd: 3,24 m 
Djupgående: 2,10 
Deplacement: 5500 kg 
Kojplatser: 6 st 
Kabiner: 2 st 
Bränsle: 90 liter 
Vatten: 150 liter 
Konstruktör: Jakopin & Jakopin 
 

 
 
 
Utrustning 
 
 
Utrustningslista Bavaria 35 Match – S09 Ran  
 
Borttagbar sittbänk i aktern med fäste för sittbrunnsbordet 
Sittbrunnsbord med stöttor 
Borttagbar ankar rulle i fören Landgångspeke 
Gasol tub  
 
Selden gas kick   
Dynemea med delat akterstag justerbart 
Instrumentpanel vid nedgångsluckan 
Solceller 35W formbart på rufflucksgaraget 
Varmvatten via motor och el, för dusch o handfat. Ur funktion pga. läckage i VVB 
Dusch I sittbrunnen (kallvatten) 
Badstege / räddningsstege, fast monterad i aktern 
 
 

http://www.batagent.se/
mailto:niklas.lindgren@batagent.se


Navigationsljus/lanternor på däck o mast 
Alu-mast med dubbla spridare I racing profil av Sparcraft. Bom likaså 
Rod rigg med BSI vantskruvar 
 
Harken carbon/teflon förstagsprofil med dubbla rännor för snabba segelbyten 
Selden spinnakerbom 
Selden akterstagslatta 
Facnor rullfocksystem med separat förstag för snabbt o enkelt byte för cruising 
Alla fall o skot av dyneema/spectra kvalitet i bra skick. 2st storfall. 
Single line reef för enkel revning, 2 rev. 
 
 
Segel 
 
Storsegel   Xtech Kevlar panelsydd med genomgående lattor. 2004 
Storsegel kevlar 43m2, 2008  
Genua 29m2 kolfiber max yta bra skick 2008 
Genua 37m2 Dacron Albatross 2018 
Genua 42 m2 kevlar, snabbt segel 
Spinnaker triradial 0,75 Oz . Bra skick 
 
Lazy jacks och lazy bag för enkel segelhantering 
Single line reef gör att man revar helt ensam utan att lämna sittbrunnen 
Nödrorkult I rostfritt 
Piedestal med instrumentprofil i carbon samt en nedsänkt kompass 
På instrumentprofilen sitter en justerbar plotter 
 
Volvo Penta MD2020 3 cylinder diesel  
segelbåtsdrev med 3 bladig folding prop (bälg ej bytt) 
Sjövattenfilter och färskvattenkyld  
Varmvattenberedare kopplad till kylvattnet (Ur fkn) 
Kontrollpanel med tankmätare,varvräknare, mm  
Sista service gjord 2018 med byte av olja+ filter +bränslefilter+ generatorrem. Inspektion bränle 
tank 
 
Landström samt kabel ca 25m. Eluttag för 230V på 3 ställen 
Laddare och huvudströmbrytare  
1 x 70ah motor batteri 1 x 180 ah förbrukningsbatteri, båda 2019  
 
Garmin 192C plotter med sjökort, (glapp i anslutningen) 
VHF radio 
Raymarine ST60 Logg,lod,vind 
Autopilot ST40+ rattpilot 
 
Segelkapell för storsegel samt rullfock I Beige/off white färg 
Sprayhood,sittbrunnskapell från ”Kapell& Annat” ger en stor uterumskänsla 
Ankare 15 kilo i rostfritt stål + kätting 3 m i rostfritt. Ankarlina på rulle 
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Kätting galvad ca 20 m 
Fendrar ca 5 st 
Tågvirke, diverse rep för förtöjning 
kylbox med kompressor  
Gasolspis 2-lågig med ugn 
Många spotlights 
2 brandsläckare 
 
Septitank 80l med däckstömning 
Vattentank på 150l, tryckvatten 
Varmvattenberedare 22l  
Värmare diesel Eberspächer    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


