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Bavaria 37  Cruiser. Årsmodell: 2007. Två kabiner 
 

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, Mejl: bjorn@batagent.se Tel:  +46-72-322 23 10. 

 

 

Båten är registrerad i Sjöfartsregistret under SCF 8202. 

Båten har seglats privat av familjen Hjorth sedan den var ny 2007 på ostkusten och 

i Ålands/Finlands skärgård 5-6 veckor per säsong.  Därutöver har Sven-Gunnar 

seglat som skeppare 4-6 dagstripper per år med utgångspunkt från Vaxholm och 

Sandhamn med företrädesvis utländska besökare. Därav registreringen i 

Sjöfartsregistret. 

Båten har aldrig varit uthyrd. 

Seglad distans: 6 213 nm (26/8 – 13) 

Gångtid motor: 592 tim. samma datum 

Båten har varit upplagd alla vintrar på Svinninge Marina med masten på. 

 

Utrustning 

s/s Hjorten levererades till  Svinninge Marina våren 2008 där den rustades.  

Doghouse Marine på Svinninge riggade båten. 

Båten levererades med bifogade standardutrustning. Bil. 1.b 

 

Extra utrustning förutom den som ingår enligt Bilaga 1.b. 

 

Förtöjning 

Stävankare Bruce 15 kg, Anchorlift dolphin 1 000 

Akterankare Bruce 10 kg.  Bandrulle och upptagningsarm 

Ett antal förtöjningslinor olika längd, Stora fendrar 7 st plus stävfendert. 

Stävstege 

 

Rigg 

Rodkick med gasfjäder, justerbar spribom 

 

Segel 

Rullmast Seldén, High-Tech segelpaket för rullmast, storsegel och genua, 

gennacker, ankarsegel  

Två extra winsch-handtag  Lewmar 

 

Motor 

Volvo D1-30 B med saildrive och trebladig foldingpropeller 

 

Instrument/navigering 
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Plotter Garmin GPSMAP 172 C, kort ostkusten från norra skärgården till Öland, 

Ålands skärgård och Åbolands skärgård. Papperskort samma områden samt 

hamnbeskrivningar Åland och Åboland. Gotlandrunt kort i vattensäkrat papper. 

Radar Inritsu RA772UA svartvit. 

 

Säkerhet 

VHF handburen vattentät  ICom IC – M 31 med koppling antenn 

Nödraketer (överskriden tid), 

Flytvästar (6 st) varav två uppblåsbara Baltic. Livboj med lampa, två räddningslinor 

Radio LTC Modell CDD-1008MP3 med fyra högtalare (förkabin, salong 2 st och 

sittbrunn) 

 

VVS 

Extra vattentank stäv  Total ca 360 l (stäv 150 l och akter 210 l) 

Däcksgenomföring för septitank 

Dusch i WC – utrymme med utsugspump, Varmvattenberedare från motor och 

patron (vidlaandström) 

 

El 

Förbrukningsbatterier 3 st 95 amp.Varta AGM Marine Professional (2012) 

Solpaneler 3 st (2 st 25 W och 1 st 50 W) 

Batteriladdare 

Elkabel landsström med olika kopplingar 

 

Komfort 

Webasto 3 500 med utblås i akterkabin, WC, salong, förkabin och under kojen i 

förkabinen) 

Tempurmadrasser  i förkabin och akterkabin. 

Uttag för  TV-monitor kopplad till Triax antenn. 

Solparasoll sittbrunn och regnduk. 

Myggnät till förlucka och nedgång. 

Vikbar bordsskiva för större sittbrunnsbord 

Extra gasolflaska 
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