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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 Motortyp: Motor: Volvo Penta D2-75 

o Segeldrev 120 

o Propeller: 3-bladig fast  

o Bogpropeller QL  

 

               Sege loch Rigg. 

o Seldenrigg  

o Rullstor, (2014) 

o Rullgenoa 

o Självslående fock (2019) 

o Självslående skena Selden ST30 system med 2 

block. (2019) 

o Rullgennaker Code 1 med Selden CX25. (2019) 

o Rodkick  

o Akterstagsträckare  

 

               Komfort 

o Toaletter: 2, Masterflush 7160 med elektrisk 

spolning. Aktra toaletten med duschkabin och 

ensuite med owners cabin 

o Separat dusch på toaletten  

o Sprayhood med skinnklätt grabbräcke  

o Sittbrunnskapell  

o Webasto Air topp 5000W  

o Gasolspis med 3 lågor och ugn  

o Sjövatten i Pentry & sittbrunn  

o Persienner och gardiner för alla fönster och 

portlights  

o Barometer  

o Klocka  

 

Instrument och el 

o Kompass  

o Plotter Raymarine E80 ink sjökort (Navionics 

Gold) Ur funktion.  

o VHF - Raymarine vid navbord+ ratt  

o AIS Raymarine 650  

o Autopilot Raymarin ST-6002 + Fjärr/Smartcontrol 

och gyro  

o Tridata, vind, djup, hastighet Raymarin ST60+ vid 

navbord  

o Vind, Djup, Fart Raymarin ST60+  

o Raymarine LifeTag 2st  

o Landström inkl jordfelsbrytare 50 m kabel 

Marinco  

o Isolator 3600W 110/240v  

o Laddare Victron Energy Multiplus 12/1600/70 (ny 

2016) 

o Batterier Förbrukning Vicron 680 ah med 

tankmätare  

o Start 80 ah (nytt 2018 AGM) 

o Bogpropp 210 ah (2 nya 2018 AGM)  

o 4 st mjuka solcellsplattor (lösa) 

o TV inkl DVD & Digitalmottagare  

o RR Antenn Antigua  

o Radio med cd spelare  

o Larm med gps  

o Högtalare i salongen BOSE och i sittbrunnen 

Symfoni  

 

Däck och skrov 

o Harken 48 Elvinschar  

o Harken 44 vinschar på rufftak  

o Teak på däck samt i sittbrunn  

o Epoxybehandlad botten från fabrik  

o Länspump Elektrisk/manuell  

o Dusch på badbryggan  

o Badstege  

o Stävstege integrerad i peke  

o Jolle  

o Ankarspel Dolphin 1200 i fören, manöverpanel 

och fjärrkontroll, 50m kätting,15 kg rostfritt 

ankare 

o Ankarspel Ankarlift styrbord akter, manöverpanel 

och fjärrkontroll, 50 m blyad lina, 15 kg rostfritt 

ankare  

o Förtöjningsgods 

o Fendrar  

o Bultsax  

o Vattenslang  

o Livboj  

o Brandsläckare 3 st 
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