
Utrustningslista Hanse 341-2003 

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 

 

Segel 

• Storsegel Albatross R1 Pentex i bra skick 

• Storsegel standard segel i gott skick 

• Fock 108 % UK X-drive carbon, 2015 

• In-haulers för focken 

• Självskotar fock Boding G2 Membrane Vectran/Technora 2011 

• Strumpa för focken 

• Fall I dyneema 

 

Instrument: 

• Kartplotter Raymarine ES75 inklusive sjökort södra Norge, Sverige,Tyskland &     

Danmark, 2016 

• AMEC Camino-108 AIS, class-B transponder, 2016 

• AMEC Cubo-161 splitter, 2016 

• Masttoppsantenn och 4G router 

• Autopilot Raymarine S1 på hjärtstocken med Flux Gate Compass  

• Vindinstrument SIMRAD IS 20 på Styrpedistalen  

• Vindinstrument SIMRAD IS15 vid Navbordet 

• Kombiinstrument Logg/Lod SIMRAD IS15 på styrpedistalen 

• VHF radio, klass D-DSC 

• JVC stereo, Bluetooth, Aux och USB, radio AM /FM, 4 högtalare, 2016 

• Nasa BM1 Battery monitor 

 

Rigg: 

• Harken skotsystem. 2 vxl/ skotskena monterat i sittbrunnen för bekväm och säker 

segling 

• Seldén Akterstagslatta 

• RodKick, Selden 

• Inre förstag för hårdvindsfock 

• Stack-pack 

• Windex 

 

Skrov: 

• Rattstyrning 

• Större läderklädd ratt för bekväm styrning på railen 

• Sittbrunnsbord vid styrkonsoll 

• Sprayhood med rostfria bågar och handtag från Rössy kapell.   

   Översyn och nya rutor 2016. 

• Sittbrunnskapell från Rössy kapell 

• Knapar midskepps för spring 

• Teak i sittbrunn på sittytor och durk. 

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


• Båtsystem Peke med kassett stege 

• Epoxi målat 6 lager + Bottenmålning 

• Ankare Delta 10kg I fören med 15 m kätting och 50 m lina 

• Ankare Bruce 10 kg I aktern med 5 m kätting och 35 m ankarolina  

• Sex fendrar 

• Förtöjningstampar 

• Livboj 

 

Salong: 

• Specialklädsel på dynor i salongen (DINAMICA) 

• Spisen served och gasolslangar bytta 2016 

• Kylaggregat 

• Landström 220 V  inkl. ett uttag vid navigationsbord och två I  pentryt 

• Landströmskabel 

• 12 V uttag vid navigationsbord 

• Batteriladdare  30 Amp  för två batteribankar 

• Extra batteri  95 AH för konsumtion (2 95 Ah, AGM batteri 2013) 

• 40W solpanel monterat på rufftaket med NAPS regulator 

• Värmesystem Ardic med fyra utblås i salong, förpik, akterkabin och toalett. 

• Varmvattenberedare via motor + 220 landström 

• Dusch på toalett och i sittbrunn, varm/kall 

• Stor Holdingtank, 80 liter, med Gobius 4 tankgivare och däckstömning 

• Teak durk på toalett 

• Rostfria grabbräcke på pentry & toa 

• LED belysning I alla armaturer 

• Två brandsläckare 

• Extra ventilation  

 

Motor 

• Volvo MD 2030D Saildrive 30 hk 

• Foldingpropeller, 3-bladig 

• Drevets bälg bytt april 2016 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


