
Utrustningslista för HR 42E, s/y MaDonna segelnummer 242 byggår 1990  

Data: L 12,93m B 3,78m, Dj 2,05, Depl 11500kg, Kölv 4500kg, Segela 75m2, Motor VP TMD 31 100hp 

 

 
Säljes genom Båtagent Sverige www.batagent.se   
Niklas Forsén, Mejl: niklas@batagent.se  +46-70-592 60 76. 

 

- Dieselgenerator Westerbeke 4kv/230v 

- Bogpropeller 4hp SLEIPNER 

- Seldén mast med elektrisk storsegelinrullning (-96) 

- Seldén Furlex för genua (-96) 

- Seldén Rodkick ( -96) 

- Seldén akterstagsträckare ( -96)  

- Rullstor (-11) 

- Genua (-08)  

- Gennacker i strumpa samt många äldre segel 

- Kutterstag 

- Sailomat 600 vindroder 

- Elektriska vinschar: Genua Lewmar 58 och storsegel Lewmar 40 

- Elektiskt ankarspel i fören med CQR ankare 45lbs och 70 m kalibrerad kätting 

- Elektiskt ankarspel i aktern med 20 kg Bruceankare och 40 m kalibrerad kätting 

- Extra CQR ankare 60lbs 

- Autoflug räddningsflotte 

- Stäv och akterstegar 

- Landgång akter 

- Förtöjningsgods och fendrar 

- Brookes & Gatehouse Hydra 330 vind- fart- djupinstrument 

- Kompass C. Plath med deviationstabell 

- Robertson AP200DL autopilot 

- Furuno 1720 radar 

- Icom M 710 SSB kortvågsradio 

- Sailor VHF RT 2048 
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- Epirb Plastimo 

- GPS GARMIN 3005C Map med Östersjökort 

- AIS mottagare 

- Navtex LO-KATA 

- Watermaker MT 1800 (ej i bruk av nuvarande ägare. Kan behöva serviceåtgärder innan den kan 

sättas i drift) 

- Vattentankar 850 + 150 liter 

- Bränsle 395 + 250 liter 

- Nivåmätare för bränsle, vatten och batterier 

- Victron Atlas Combi inverter och batteriladdare 220V/50A/1500W 

- 6 st 150A gelbatterier 

- Isolationstransformator 

- Extra generator på båtens huvudmaskin 

- Kyl (120 liter) och frys ( 30 liter) med vattenkylda kompressorer, Isoterm 

- Eberspächer vattenburen värme samt ALDE elpatron 

- Siemens elektrisk spis med varmluftsugn och mikro  

- AC Frigoboat med värmefunktion, utblås för- och akterut 

- Gångvärme och värmeväxlare 

- Varmt och kallt tryckvatten  

- 3 st brandsläckare 

- Jabsko ”twist´n lock” på toa ( -14) samt i akterkabin ( -09) 

- Septiktank 60 liter på toa, installation förberedd för däckstömning  

- Dusch med blandare på toa samt med kallt sötvatten på akterdäck  

- Sjövatten med slanganslutning i ankarbox i för och spolning på akterankarkätting 

- Hardtop med nytt sittbrunnskapell ( -13) 

- Formsydda dynor till sittbrunn 

- Solskyddsgardiner till sittbrunn 

- Symaskin PFAFF, klarar segelreparationer 

- Porslin och div. köksutrustning 

- Stereo med cd-växlare, Pioneer med fjärrkontroll. Högtalare inne i båten samt i cockpit 

- Ett stort antal reservdelar till maskinerna samt till båten. Katalogiserade och sorterade i märkta 

boxar 



- Komplett dokumentation av hela båten i pärmar m etiketter 

 

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. 

 

 


