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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  

Emil Alm 

Mail: emil@batagent.se   

Tel: 0723 - 204 255 

 

 

Motor 

• Volvo Penta D2-55, ca 1300h 

• Bälg bytt 2018 

• Flexofold 3-bladig foldingpropeller 

• Bogpropeller Side Power med fjärrkontroll, nytt 2018 

 

Komfort 

• Dieselvärmare Webast med utblås i alla utrymmen 

• Varmvattenberedare, värms av motor/landström 

• Gasolspis med ugn, Force 10 

• Sjövattenpump i pentry 

• WC vid förpik med eltoa och dusch 

• WC/Dusch vid salong 

• Madrasser i Bultex i alla kabiner 

• Formsydd bäddmadrass i alla kabiner 

• Solskyddsgardinger för alla ljusinsläpp 

 

Rigg och segel 

• Storsegel North DL, behöver bytas 

• Genua 1 North DL i kolfiber 2015 

• Genua 1 North DL Aramid, 2009 

• Genua 2 North DL, 2014 

• Genua 4 North Aramid hårdvindsfock 

• Jib top North 44m2  

• Spinnaker S2 North, 142m2, 2007 

• Spinnaker S2 North, 159m2, 2010 

• Spinnaker A1 North 140m2, 2007 

• Spinnaker A1 5 North 156m2, 2011 

• Spinnaker A3 North 144m2, 2007 

• Code Zero polyester 105m2 på rulle, 2007 

• Spinnakerstrumpa för lilla S2 

• Spinnakerstrumpa för A3 

• Spinnakerbom i kolfiber 

• Spinnakerbom i aluminium 

• Div skot av hög kvalitet 

             

Instrument och elektronik 

• Raymarine plotter 2st framför rattpidestalerna 

http://www.batagent.se/


www.batagent.se 

• Raymarine plotter vid navbord 

• Raymarine plotter (reserv) 

• Raymarine autopilot med gyro, kontroll på SB pidestall samt fjärrkontroll 

• Raymarine multidisplay på båda pidestaler 

• Raymarine ST60 Wind 

• Raymarine ST60 logg 

• Raymarine ST60 kryssindikator 

• Raymarine ST60 kompass 

• Raymarine ST60 ekolod 

• Ramarine I70 mastdisplay, 3st 

• Raymarine multidisplay vid navbord 

• Raymarine radar med bild till alla plottrar 

• Raymarine VHF, nytt 2017 

• AIS 

• Philippi elcentral 

• Förbrukningsbatterier 2*220ah, nytt 2020 

• Startbatteri nytt 2020 

• Efoy bränslecell 1600 

• Stereo med Bose-högtalare, i salong och sittbrunn 

• TV nedfällbar i salong 

• LED belysning i salong med dimmer 

      

 

Däck och skrov 

• Dusch i sittbrunn 

• Magma gasolgrill 

• Elektriskt ankarspel i fören med nedfällbart Delta ankarer 20kg samt 50m kätting 

• Rostfritt Bruce-ankare i aktern. 

• Däckspolning med slang 

• Sittbrunnsbord nedfällbart i durken 

• Stävstege 

 

Säkerhet 

• Livflotte, behöver ompackning 

 

Övrigt 

• Nya dieseltankar 2013 

 

 

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 

 


