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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  

Mobil:0046(0) 73 430 35 91    

 
 

 

Rigg 

 

Seldén rullmast, sittbrunnsmanövererad 

Aluminiumskydd för vantskruvar 

Rodkick med gasdämpare 

Selden FURLEX för genua 

Selden akterstagsträckare 

Spinnakerbom 

Windex 

 

Segel 

 

Storsegel med fullattor 

Gennaker (110 m2)full-radial  med strumpa och utrustning 

Genoa spectra 140 % 

Genoa spectra 110 % 

Ankarsegel 

 

DÄCKSUTRUSTNING 

 

Winchar 

 

2 x Elektrisk Genua winch, 2 hastigheter (Andersen 52 STE) 

2 x Manuell Storskot/Gennaker winch 2 vxl (Andersen 40 ST) 

2 x Manuell Fall winch (Andersen 28 ST) 

 

Däck/seglingsutrustning 

 

Peke med praktisk stävstege (Timo) 

Avlastare 

Teak på däck och överbygge, sittbrunn, sittbrunnssarg samt badplattform 

Dusch vid badplattform 

2 öppningsbara mantågsportar, sb och bb  

Solpanel fäst framför vindrutan 

Lewmar skotskenor med flytande skotpunkt 
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Förtöjningsutrustning 

 

4 x Rostfria knapar 

4 x Rostfria springknapar 

Skyddsskenor vid samtliga knapar 

Skyddsskenor vid mantågsportar 

Avbärarlist utsida skrov/fotlist 

Rostfri skena för skydd av stäv 

Förtöjningslinor 

Fendrar 

 

Ankringssystem 

 

Elektrisk ankarwinch monterad under däck 

Delta rostfritt ankare 25 kg 

Ankarkätting 38 m x 8 mm 

Akterankare Bruce rostfritt 15 kg med lina 

 

Skylights, portlights, rutor 

 

Fast monterad vindruta med rostfria grabbräcken 

3 x skylights 

Portlights (öppningsbara i toa, pentry, salong och för- och akterkabin) 

2 fasta portlights i akterspegeln 

 

Sittbrunn 

 

Högglanslackerad nedgång, instrumentpanel samt kartbord med integrerade grabbräcken 

Lackerat sittbrunnsbord (fällbart) 

Kompass med belysning 

1 x Kartlampa 

1 x 12 V uttag 

Rymlig sittbrunnsstuv 

Handskfack 

Sprayhood 

Helt Sittbrunnskapell 

Halvt sittbrunnskapell 

Rostfritt grabbräcke vid styrpedistal 

Läderklädd ratt 

 

INREDNING 

 

Allmänt 

 

Inredning tillverkad av Mahogny 

Inspektionsluckor i durkar 

Innertak av klädda vita paneler med mahogny lister 



Spotlights i innertak ( Dimmer i salong) 

 

Layout 

 

Akterruff, Pentry (bb), Salong med Navigationsplats (sb), Toalett/Dusch (sb), Förpik 

4 + 1 kojplatser 

 

Salong 

 

Väl tilltagen salong med fällbart salongsbord, Soffa (bb), 2 x fåtöljer (sb), rikligt med skåp  

och bokhyllor 

Nedgångstrappa med böjlimmade fotsteg och lackat handräcke 

 

Pentry 

 

Pentry finns till bb om nedgångstrappa och akterut. Rikligt med förvaringsutrymme. Skåp, lådor, 

hyllor 

Gasolspis, 2 brännare och ugn med grill (SMEV) 

Fjärrmanövrerad avstängningsventil för gasoltub 

Frys 40 L 

Kylbox 92 L 

Dubbel diskho 

Sjövattenkran vid diskho (manuell) 

 

Navigationsplats 

 

Välutrustad navigationsplats till sb om nedgången. Väl tilltaget navigationsbord, lådor och sits 

 

Akterkabin 

 

Rymmlig akterkabin "Queen size" med extra bäddmadrass och mycket goda förvaringsutrymmen 

 

Förpik 

 

Förpik med dubbelkoj och sittplats, garberobsutrymme, skåp, och  hyllor. 

 

Toalett/Dusch  

 

Ljus och fräsch toalett med dusch och värmeutsläpp. Corian bänkskiva vid handfat. Rikligt med  

förvaringsutrymme. Våtgarderob 

El-toalett + rostfri avstängningsventil septitank (2014) 

 

Inredningsdetaljer 

 

Skyscreens vid skylights i kabiner 

Gardiner vid portlights i kabiner 

Komfortabla madrasser och dynor 

Rött ledljus, avsett för nattseglig, i salong och kabiner 



 

TEKNISKA SYSTEM 

 

Motor och framdrift 

 

Effektiv bogpropeller (Max power) 

Yanmar75 hkr 1094 tim 

Axeltätning  av “black jack” typ med avluftning 

3-blade folding propeller (Vario fold ) 

3-bladig fast propeller 

 

Tankar 

 

Bränsletankvolym 230 L 

Färskvattentankvolym 600 L 

Septiktankvolym 67 L 

Varmvattenberedare 40 L 

 

Elsystem 

 

220 V landströmsystem 

220 V uttag i akterkabin, salong, nav och pentry 

12 V uttag i nav och sittbrunn 

Batteriladdare 60 A med kontrollpanel 

Batteriladdare C-tec 7000 

DCC 4000  battery controller 

Service batterier 4 x 140 Ah, 12 V 

Start batteri 12 V 

Startbatteri Generator 

3-färgad lanterna + ankarlanterna i masttoppen 

 

Navigationssystem 

 

Raytheon ST 60 Log-, Lod-, Vind,  

Raytheon Autopilot ST6001 Plus med Mamba Drive 

Radarantenn monterad på masten Raymarine Quantum (2016) 

Radar/Plotter i sittbrunn Raymarime A 125, 12 tum touch (2016) 

Extra plotter vid styrpiedestal Raymarine A 70 

VHF Ray 230 E 

VHF Sittbrunnshögtalare 

Kombiantenn i masten för FM/TV/VHF (Panama) 

 

 

 

 

 

 

 



Hi-Fi 

 

Stereo med radio och CD spelare, högtalare i salong och sittbrunn 

 

Övrig utrustning 

 

Elverk Masterwolt Whisper 3500 

Dieselvärmare, utblås i samtliga kabiner,  toa och sittbrunn 

3 x Brandsläckare 

Manuell länspump 

Elektrisk länspump,  

Nödbloss 

Horn 

First-aid kit 

Brandfilt 

Kastlina 

Träplugg 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


