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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, Niklas Lindgren 
Mail: niklas.lindgren@batagent.se , Tel: 0709-505 989 
 
FAKTA 
Längd: 10,45 m (11 m inkl peke) 
Bredd: 3,40 m 
Djup:   1,58 m 
Deplacement:   5300 kg 
Kölvikt: 1660 kg 
Masthöjd: 16,05 m 
Design: Judel&Vrojlik 
Motor: Yanmar 3YM20, 21 hk med 2-bladig Gori folding propeller (2015) 
Bränsletank: 80 L 
Vattentank: 240 L 
Septictank: ca 40 l 
 

 

Utrustning  
 
 
Elektronik 
Garmin Autopilot Direct Linear Drive (2017) kopplad direkt på roderaxeln 
Garmin fjärrkontroll till Autopilot (2019) 
Garmin GPSMap 721 plotter på rattkonsoll (2016) 
Garmin GNXWind vindinstrument med tråd i masten (2016) 
Seapilot AIS med tranceiver (2016) 
Airmar heading sensor med rate gyro (2016) 
Mobitronic batteriladdare 25A 
  
Nmea2000 draget i båten 
Förbrukningsbatterier 2 x 95 AH (2016) + Startbatteri. 
50 W solpanel på luckgaraget (något defekt). Ny 80 W solpanel med regulator medföljer ej 
monterad (2020). 
Victron batteriövervakning (2020).  
Bränsletank mätare 
Vattentank mätare (ur funktion) 
Navman 7200 VHF 
Icom bärbar VHF 
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Utvändigt / Rigg 
Sprayhood (2013)  
Lazybag (2013)  
Sittbrunnstält med ståhöjd av enklare modell (2015)  
Biminitopp på rostfria bågar (2007) 
5 Harken 40 St vinschar. 2st till rufftak för fall, 2 st till genua/fock samt en till storskot vid 
rorsman 
 
Boding Storsegel 35 m2 G2 Membran Kevlar (2015) 
Boding Självslående fock 27 m2 G2 Membran Kevlar (2014) 
Boding Gennaker 85 m2 (2015),  Seldén GX15 Gennakerrulle 
Facnor rullfocksystem 
Spinnlock däcksblock (2016) 
North Sails storsegel (2005)  
North Sails självslående fock (2005) 
Lundh Sails Genua 140%, 39 m2 (2008) 
 
Dusch v/k på badbryggan   
Peke med fäste för gennaker och infälld stege (2015) 
Landströmsuttag i aktern (2019) 
Landgång i aluminium (2009) 
Livflotte med behov av ompackning och service (2009) 
Lewmar elektriskt ankarspel m 40 m kätting. Ny fjärrkontroll (2020) 
Teak i sittbrunnen. 
  
 
Invändig utrustning 
Durk i teaklaminat 
Tryckvatten v/k i kök (ny pump 2016) 
Toalett med handdusch (v/k vatten) inkl. elektrisk dräneringspump 
Quick rostfri varmvattenberedare värmd via motor + 230 landström (2015) 
Isolerad kylbox med kompressorn Isotherm 
Webasto dieselvärmare med utblås i salong och alla kabiner. 
Gasolspis med ugn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


