
Utrustningslista  Bavaria 40 Cruiser -2008 

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

bud som kommer in. Säljes genom Båtagent Sverige www.batagent.se  

Niklas Lindgren, Email: niklas.lindgren@batagent.se, +46-(0)709 505989.  

 

Motor Volvo D2-40, 4 cylindrar 40 hkr 

Gori foldingpropeller med overdrivefunktion 

Teakdäck 

Larm som styrs via app i mobilen 

Rullmast, High-Tech segel 

Rodkick med gasfjäder 

El-Furlex med fjärrkontroll 

Bogpropeller med eget batteri 

Elankarspel i fören 

Mantågsöppningar båda sidor 

Mittknapar 

Sprayhood 

Stora aktertältet med rostfria bågar 

Autopilot Raymarine 6002 

Raymarine Tridata, fart, djup och logg 

Vindinstrument 

Framåtseende ekolod 

Plotter Raymarine A65 vid kartbord 

Plotter Raymarine C120 vid styrplats 

AIS kopplad till plotter C120 

VHF Standard Horizon 20 W med DSC och extra handenhet vid styrplats 

2 handhållna VHF Standard Horizon 5 W 

Batteritankmätare 

5 AGM Deep Cycle batterier på 120 Ah = 600 Ah totalt, nya 

2016. 

Victron Phoenix MultiPlus 12volt, 1600 W inverter, 70 A laddare 

Victron Isolationstransformator 

Extra bäddmadrasser i samtliga tre kabiner 

Webasto AirTop 3900 dieselvärmare 

Tv 24” Samsung 

Pioneer radio med CD och högtalare i salongen 

2 st elektriska toaletter 

Kylbox med digital termostat 

Alla lampor utbytta mot LED i hela båten 

Färskvatten 210 + 150 liter 

Diesel 210 liter 

Septitankar 2 x 40 liter med däckstömning 

Gummijolle Silver Marine Nemo 300 AD för 4 personer (ej motorn på bild) 

Livflotte ORC Lifecraft 6 pers. (skall ompackas maj 2017) 

Fendrar, förtöjningtampar 

2 x 15 meter elkablar av gul silicon 

Kikare Zenith 7x50 

6 st uppblåsbara räddningsvästar och några vanliga flytvästar. 

Reservdelar: remsats till elfurlexen, impeller, oljefilter, bränslefilter (för och fin), 

fast propeller till drevet, en propeller till bogpropeller. 

 

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. På 

bilderna kan extrautrustning förekomma. Endast utrustning som är listad ovan ingår.  
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