
 

Forgus 35 -1977 
 

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 D2-40F -2012  

o Volvo foldingpropeller -2012 

o Dubbla skiftbara bränslefilter -2012 

o Sleipners axeltätning med olja -2012 

o Rengöring av dieseltank samt utbyte av samtliga bränslefilter -2020 

o Reparerad bränslemätare -2020 

 

Segel & rigg 

o Seldén rullmast med dubbla spridare och utbytta vant -2003 

o Förlängd och höjd bom och ny skotskena vid rattpiedestal 
o Seldén rodkick -2003 
o Mekanisk akterstagssträckare -2003 
o Andersen 46ST skotvinschar -2012 
o Nytt skotsystem för storskot med dubbel utväxling -2017 
o Storsegel med stående lattor från Syversen -2003 

o Genua hydranet radial från UK Syversen -2005 

o Stormfock  

o Spirbom 

o Kapell för försegel -2007 

o Aluminiumskydd för samtliga vantskruvar 

 

Skrov, däck & sittbrunn 

o Peke 

o 15 kg galvat Bruce ankare i fören med delvis galvad kätting och delvis tamp 

o Badplattform med stege 

o Rutor i ventilerna bytta 2016 

o Nya skylights  

o Vattenutkast med valbart söt/saltvatten i sittbrunn och ankarbox  

o Sprayhood med rostfria bågar -2018 

o Sittbrunnskapell -2018 

o Kapellskydd till skylights -2018 

o Kapellskydd till rattpiedestal -2018 

o Botten nedslipad och målad med primer och bottenfärg -2019 

o Rostfri utfällbar ankaruthalare i  

aktern -2020 

o 15 kg rostfritt Bruce ankare i aktern med 2 m rostfri kätting 

o Teaken i sittbrunn behandlad med Sioox 

o Ny teak på durk i sittbrunn  
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o Mantågsgrindar på BB och SB sida  

o Sittbrunnsbord i teak  

 

El & instrument  

o Raymarine Hybrid touch 9” plotter vid navigationsbord -2018 

o Raymarine Hybrid touch 12” plotter vid rattpiedestal -2018  

o Autopilot -2018 

o 3 x Raymarine I70 multiinstrument  

o Ekolodsgivare -2018 

o Vindgivare -2018 

o Kompass i sittbrunn -2020 

 

Komfort 

o Varmvattenberedare 

o Origospis med ugn 

o Porslinstoalett -2021 

o Septiktank med däckstömning -2018 

o Webasto Airtop Evo dieselvärmare -2019 

o Saltvattenkran i pentry 

o Tryckvattenkran + fotpump för sötvatten i pentry 

o Dusch vid badbrygga v/k vatten 

 

Övrigt 

o 7 st. förtöjningstampar  

o 6 st. fendrar  

o 1 st. Båtshake  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

 


