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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, Niklas Lindgren 
Mail: niklas.lindgren@batagent.se , Tel: 0709-505 989 
 
 
FAKTA 
Längd totalt: 10,28 m 
Bredd: 3,42 m 
Djup: 1,85 m 
Deplacement: 5300 kg 
Kölvikt: 2100 kg 
Design: German Frers  
Motor: Volvo Penta MD 2030, 28 Hk, 3-bladig folding propeller Volvo Penta 
Bränsletank: 155 l 
Vattentank: 255 l 
 
 

 
 
Utrustning 
 
Årsmodell 1997, Skandinavia 
Båten har varje år sedan hösten 1997 varit förvarad inomhus 8 månader, september till och med 
april  
  
Ny Genua 2008 från Elvström, UV-skyddet mm renoverat 2018 
Nytt fullattestorsegel 2016 från UK-Syversen 
Nytt längre storfall 
Revning görs från sittbrunnen liksom segelsättning, enkelt vid ensamsegling 
Vakumventilen utbytt till Martecs för bättre function 
Förra bälgbytet gjordes 2017 
Rullfocksanläggning Seldén Furlex Byte 2021 till Furlex 204S med nytt förstag och fall 
Storsegelkapell  Byte 2016 till Stackpack med lazy jacks på bommen 
Sprayhood och sittbrunnskapell, Båda utbytta, Tvättade och impregnerade 2020 
Värmare Webasto Airtop 24 diesel Renoverad 2007 
Kylsystem Frigomatic el  Ny tystare och mer strömsnål Frigomatic kompressor 
installerad 2019. Temperatur display vid kartbordet 
Tryckvattensystem 
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Spinnackerbom inkl lift 
Landanslutning av el med laddningsaggregat, utbytt till Mastervolt 2008 som också laddar 
startbatteriet 
Autohelm ST 50 logg, ekolod, vind och Tridata. Repeater vid kartbordet 
Autopilot Autohelm ST 4000 med fjärrkontroll 
Holdingtank till toalett. Installerat ny rostfri tank 2015 för tömning från däck, samt nya luktfria 
slangar 
Varmvattensystem 220 v med elpatron 
VHF Shipmate vid kartbordet med antenn i masttoppen. Antenn behöver bytas. 
Elektrisk ankarvinsch Lewmar i fören med 40 m kätting samt 15 kg Bruce ankare. Kontroll dels vid 
vinschen med fotkontakter eller handdosa, dels från sittbrunnen med handdosa  
Nya skylight luckor 2015 och ny vindruta 2017  
Rostfri stävstege 
Ankare i aktern 10 kg Bruce med lina  
Nytt sittbrunnsbord i teak monterades 2019. Lagun bordsunderrede  
Dusch vid badplattform 
Ankringslanterna i masttoppen 
Mässingsskenor vid förtöjnings och springknapar 
Fjärrbrytare för gas, 3 gasflaskor på 3 kg för Butangas 
3 förbrukningsbatterier 80 Ah och startbatteri, nya 2019 
Solpanel på akterpulpiten inklusive överladddningsskydd 
Batterikontrollsystem DCC 4000. Mäter laddning och spänning momentant och ger den 
ackumulerade laddningsnivån i förbrukningsbatterierna 
Spänningsregulator Ladac. Varierar laddspänningen från generatorn för bästa batteriladdning  
Nautilock stöldskydd. Spärrar bränslet, startströmmen vid stöldförsök 
Blaupunkt FM, LV o KV radio med CD spelare med kabel till isolerat akterstag 
Uttag för GPS innanför glasrutan 
2 USB kontakter för laddning av mobiltelefoner 
Barometer, klocka och speglar i mässing     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


