
Bavaria 30 cruiser  
2006 årsmodell 

 

 

  

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   

Thomas Landegren 

Mail: thomas@batagent.se    

Tel: 0762-138421  

  
  

 

Motor  

 

• Volvo Penta D1-20 (19 hk) , S-drev, 669 motortimmar 

• Bälg bytt 2015 

• 2-bladig foldingpropeller 

• Dieseltank 90 liter 

 

  

Komfort  

 

• Gasolspis med ugn 

• Kylskåp Waeco 

• Vattentank 150 l 

• Varmvattenberedare 220V,även kopplad till motorn 

• Varmvatten i kök och toalett med tryck 

• Sjövattenpump i pentry 

• Septitank  60 liter med däcktömning. 

• Värmare Webasto diesel, utblås i salong samt förpik 

• Eldriven och manuell länspump 

• Extra tjock bäddmadrass i akterruff 

• Radio 

• Led lampor 

 

 

Rigg och segel  

 

• Selden rigg och mast 

Selden rodkick med gasfjäder 

• Storsegel Elvströms Hightech – Seldens rullstor, original 2006 

• Furlex rullgenua original 2006 

• Skena för självslående fock Seldens (2018) 

• Fock Boding ST-Fock i cruising laminat (2018) 

• 4 winchhandtag 
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Forts … 

 

  

Instrument och elektronik 

 

• Garmin plotter 720 

• Raymarine Tridata (djup,fart,logg,vattentemp) 

• Raymarine vindinstrument 

• Fast VHF Cobra med antenn i masttopp  

• Driftbatterier 2 st 100 Ah AGM (2016) 

• Startbatteri 60 Ah AGM (2017) 

• Landström med kabel 

• Batteriladdare 25 Ah, regulator och jordfelsbrytare 

• Solcell 43 w, blue solat MPPT laddningsrelä 

 

 

Däck och skrov 

 

• Sprayhood (fönster bytt 2021) 

• Sittbrunnskapell 

• Peke i teak med infälld stege 

• Kall sötvattendusch på badplattform 

• Ankorlina i aktern med 10 kg Bruce kopia 

• Läderklädd delbar ratt 

 

 

Övrigt 

 

• Förtöjningsgods och fendrar 

• Brandsläckare 

• Båten har ingen giftig bottenfärg 

• Möjlighet att köpa till båtkärra  

 

 

 

 

  

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  

  

www.batagent.se  


