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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 Yanmar diesel, 4JH2E 44hkr 

o Fast, 2-bladig propeller 

o Motortimmar: 4281h 

 

Segel och rigg 

o Stor, 5 horisontella lattor, tre revpunkter, 

triradial skärning. Boding 2014 

o Rullgenua, triradial skärning. Boding 

2014 

o Bomkapell (Lazybag med fästen för 

lazyjacks) 2014 

o Rodkick 

o spinnakerbom från Francespar 

o Nya lazyjacks 2020 

 

       Komfort 

o Gasolvärmare Trumatic 4000 

o Varmvattenberedare 2015 

o Sötvattendusch på badbrygga 

o Sittbrunnsbord med förlängningsdel 

o Kyl, toppmatad 

o Gasolspis med ugn, 2 lågor 2016 

o Fotpump för sjövatten i pentry 2020 

o Vattenpump el i pentry för färskvatten v/k 

2016 

o Klocka och barometer i salongen, 

Mässing 

o Septitank i främre toalett ca 45liter, 

däckstömning 

 

Instrument och el 

o Kompass  

o Kartplotter Garmin GPSmap 720, touch 

screen 2011 

o Vindinstrument Nexus trådlös 2014 

o Logg Nexus 2014 

o Ekolod Nexus 2014 

o Autopilot Raymarine 2014. Rattmontage 

Defekt, felindikerar "kontakt med 

styrenhet saknas" 

o Radar, Furuno 

o LTC med DVD-spelare 2012 

o Landströmsinstallation med 230V-uttag i 

kök och akterkabiner 

o Batteriladdare (kopplad till landström) 

Mobitronic 925-012TD 

o LED-lanternor 

o LED däcksbelysning 

o Startbatteri Varta 105Ah (2016) 

o Driftström 2 x Varta 140Ah (2016) 
 

Däck och skrov 

o Sprayhood 2018 

o Bimini 2018 

o Sittbrunnskapell 2018 

o Självskotande Harken-vinschar 

o Durkar av flexiteek i sittbrunn och på 

badbrygga, nylagt 2020 

o Skarndäck och fördäck i teak, nyslipat 

2020 

o Aluminium däckställning, utanpåliggande 

från Press & son 

o Formskuren pressenning i vit pvc 

620gr/m2 

o Länspump manuell 

o Länspump el med nivåvakt 

o Förtöjning och fendrar 

o Peke med gennakerfäste och stävstege, 

Båtsystem 

o Ankarspel (el) med 15kg ankare+ca 50m 

kätting i för, Lofrans modell Tigres  

o Ankarlift (el) Båtsystem med 15kg 

ankare+50m blyad lina i akter 

o 2 st pulpitfästen för utombordare 
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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. 


