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2 x Volvo Penta D6 310 c:a 385 timmar 
2 x DPH drev 
Förbrukning under 2,5 liter/distans vid marschfart 26-27 knop. Toppfart c:a 38 knop 
 
Blått skrov och ljus inredning. Snickerier i körsbär. Teak i sittbrunn och på badbrygga. Gelcoat i 
perfekt skick, genomgången och renoverad 2012 av Plastkador och Montage i Svinninge. Botten 
sandblästrad samt behandlad med epoxi och två lager bottenfärg 2014. 
Båten har fullständig dokumentation. Motorerna har servats och kontinuerligt uppgraderats enligt 
Volvo Pentas rekommendationer. Pedantskött. Extremt bra skick! 
 
Utrustning: 
Onan 7 kW elverk (årligen servat) 
AC – luftkonditionering i salong 
Elgrill i sittbrunn 
Wetbar med färskvatten 
Ankarspel för med 15 kg rostfritt bruce 
Ankarspel akter Power IL med 20 kg rostfritt bruce och  fjärrkontroll (2011) 
Bogpropeller med fjärrkontroll 
Jolle garage med Fairline 270 cm jolle 
Elektrisk winch för jolle i jollegarage 
Webasto EVO 3900 värmare (2013), utblås i samtliga utrymmen. Mycket tystgående. 
Kapell med nya och större rutor (2012) 
Hamnkapell 
Förbrukningsbatterier på totalt 600 Ah (2011-2012) 
Startbatteri 195 Ah (2011) 
Landström med batteriladdare  
Generöst med eluttag i hela båten 
Batterimätare Odelco (2011) 
Kyl i pentry 130 l 
Kyl i sittbrunn 40 l 
JVC stereo med Bluetooth och extra förstärkare samt aktiv bas, högtalare inne och i sittbrunn (2012) 
– mycket bra ljud  
Alla lampor utbytta till LED belysning i hela båten (2011) 
Extra LED läslampor i master cabin 
LED punktbelysning i sittbrunn samt utmed skarndäck 
Öppen pulpit med inbyggd stävstege Båtsystem (2011) 
Varmvatten beredare c:a 30 l värms upp via gångvärme samt el 
Färskvatten c:a 275 liter (ny pentrypump 2013) 
Duschkabin i toalettutrymme 
Färskvattendusch på badbrygga 
Toalett Jabsco manuell (2011) 
Handfat i midkabin 
Skylight i midkabin 

http://www.batagent.se/
mailto:bjorn@batagent.se


Skinnklädsel i salong och midkabin 
LCD TV LTC 19” (2011) 
TV antenn med förstärkare – Glomex 
Friskluftsfläkt driven av solceller i pentry 
Gasolspis med 3 lågor SMEV (2011) 
Gasolugn med termostat och belysning SMEV (2011) 
Sjövatten i pentry samt på toalett (2011) 
Sjövatten med separat pump för att spola av däck och dusch ute (2011) 
Raymarine C120 GPS – kartor Östersjön 
Raymarine Autopilot 
Raymarine Logg 
Raymarine VHF 
Roderindikator 
Septitank på 273 liter med däckstömning och macerator (ny 2012) 
Soldynor till solbädd i akter samt på fördäck 
Förtöjningsutrustning  
 
Utrustning som finns monterad men ej fungerar: 
AC i främre kabin 
Sökarlampa på targa – ej någon styrfunktion endast lyse fungerar 
Kartläsarlampa vid styrplats 
Tveksam funktion på vattenmätare samt septitankmätare 
 

Notera: 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. 


