
 

Utrustningslista Malö 37-2007 

Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva 

båten oaktat vilket bud som kommer in. 

Säljes genom Båtagent Sverige. 

www.batagent.se 

Anders Hultman 

Mail: anders@batagent.se 

0046(0) 73 430 35 91 

 

Skrov o rigg 

Integrerad akterspegel 

Seldéns rullfockssystem 

Seldéns rullmastsystem 

Flytande skotpunkter 

Gennaker inkl. strumpa 

Gennakerutrustning inkl. fallavlastare för storfall 

Spinnakerbom inkl. lift 

Akterstagssträckare 

Livlinor däck 

 

Ankare o framdrivning 

El. ankarspel i fören med 40 m kätting och 20 kg ankare 

El. ankarspel i aktern med 50 m blylina och 20 kg ankare 

Bogpropeller 

Foldingpropeller 3-bladig uppgraderad, std-blad i reserv 

 

Navigationsinstrument 

Raymarine ST logg, lod, vind o grafisk multimeter 

Plotter, Raymarine E80 vid navigationsbord 

Plotter, Raymarine E120 repeater i sittbrunn 

Radarantenn 2D, 2 kW, monterad på masten 

Radarreflektor, mastmonterad 

Autopilot, Raymarine ST 6002 med gyro  

VHF Ray 240 E 

Lanterna 3-färgad med ankarljus 

 

Sittbrunn 

Fällbara sitsar i teak 

Glashållare i teak på styrpiedestal 

Högglanslackad instrumentpanel i sittbrunn 

Förlängning av sittbrunnsbordet 

Öppningsbar vindruta 

Lampor i targabåge 

Dusch badplattform 

Nytt kapell 2016 

 

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


Inredning 

L-soffa i salongen på bb-sida 

Pullmann kojer på sb+bb sida i salongen 

Special salongsbord (samma typ som standard men större) 

Mellanhylla bb-sida i salongen, placerad så att stora pärmar får plats under. 

Flasktäll i salong på sb-sida mot huvudskott 

Special förhöjd kojlist i förpiken 

Gardiner för skylights i salong och förpik, (samtliga gardiner nya 2016) 

Heltäckande matta på durkar 

Corian skiva i pentry 

Coriansits över toalettstolen (färg: Everest) 

Spegel i toalettdörr 

 

Batterier o el 

Landanslutning 230 VAC 

Extra 230 volt uttag i förpiken vid durken på stb-sida 

Batteriladdare 

Ex. batteri AGM-batterier (3x120Ah + 75Ah), nya 2015 

Extern laddningsregulator 

 

Övrig utrustning 

Större dieseltank (ca. 300 liter) 

Större varmvattenberedare (40 liter) 

Större tryckvattentank (8 liter) 

Gasolbox 2 gasolflaskor 

Värmare 

Värmeutsläpp i sittbrunn 

C-pod båtalarm (ej aktivt) 

Stereo 

Högtalare i sittbrunnen 

Platt -TV 15" 

TV-antenn Nargus 

DVD 

Rostfritt handtag i vindruta 

Hållare för utombordare i teak 

Stävstege 

Sjökojer 2 st, omonterade 

Anpassad vintertäckning 

 

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. 

 

 

 


