
 

Utrustningslista Hallberg Rassy 372 nr 54 2011 års modell. 

 

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 

Thomas Landegren 

Mail: thomas@batagent.se 

Tel: +46(0)76 2138421 

 

 

Utrustning: 

Furlinmast, Seldén, manöver från sittbrunnen. 

Storsegel uppgraderad till EMX MAX, EPEX duk med ståendelattor. 

Rullgenua uppgraderad till EMX, EPEX duk, 111%. 

Rullgennacker med peke 

Elektriska genuaskotvinschar, Lewmar 46CEST. 

Elektriska fallvinschar, Lewmar 40CEST 

Bombroms, ASB 130. Medger självrisk reducering hos vissa försäkringsbolag. 

Kapell till rullfock. 

Bogpropeller, 6hk med manöver i durk vid styrpiedestal. 

3-bladig Goripropeller, med Låg och Högväxel. 

Elektriskt ankarspel i fören med Deltaankare 20kg med 40m kätting och i splitsad lina på 

ytterligare 40m. Manöver på däck eller med fjärrkontroll. Kättingräknare på styrpiedestal. 

Elektriskt ankarspel i aktern med rostfritt Bruceankare 15kg med 70m blyad lina. Manöver 

via fjärrkontroll. Fällbar ankardävert. 

Furuno FI-50 för vind, logg, ekolod. 

Furuno MFD8 plotter. 

 

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


 

Utrustningslista forts ….. 

 

Furuno 2.2kW Radar. Antenn monterad i rostfri konsol på mast. 

Furuno RD-33 digital och grafisk repeater vid nav.bord. 

Furuno FA50 AIS klass B med sändare och mottagare. 

Furuno FM2721 DSC klass med station vid nav.bord och styrpiedestal. 

VHF antenn monterad i masttopp. 

Furuno NAV-pilot-700 autopilot. 

Furuno FAX-30 väderfax/navtex-modul. 

Furuno NavNet 3-D USB-port vid nav.bord 

Isolerat akterstag med kabel till nav.bord. 

Topplanterna LED, Aqua Signal 3-färgad och ankarlanterna. 

3 st beslag för livsele i sittbrunnen. 

Navigations-och ankar larm i förpiken. 

Magnetventil för gasol, manöver från pentry. 

230V landanläggning med isolatorer och jordfelsbrytare. 

Mastervolt Combi 12/2500-100A.230V. 

230V uttag i förpik, nav.bord, pentry, akterhytt, salong. 

Mastervolt Masterview 

Solpanel på luckgarage. 

Batterier, förbrukningsbank 480Ah. 

DVD-Stereo, Pioneer. 

Dolda högtalare i salong, med bashögt. 

Sittbrunnshögtalare, Sea and Symfony. 

LED-TV, Samsung 19”, inkl. nav.plotter info. 

Sjökojer i salong. 

Mörkläggningsgardiner, även på skylights. 

Dyntyg Blå Tahtra. 
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Dusch även på badplattform. 

Värmare med termostat, Webasto Airtop 3900 med 4st utblås. 

Vattenkylning av kylbox. 

Frysbox med termostat. 

2 st gasolflaskor PK6, komposit. 

Kapell över styrpiedestal. 

Dimmer, LED, i salong, kabiner, pentry, nav bord, WC. 

Belysning med timer i bänkkista. 

Nedgångslucka låsbar inifrån. 

Skylightgardin med myggnät i förpik. 

Stävstege, delbar. 

Spolpump med slang monterad i främre ankarbox, Flojet 13/min. 

Samtliga strömbrytare som normalt används under gång är kapslade och monterade på 

styrpiedestal. 

Högglanspolerade nedgångsstickskott och yttre kartbord. 

Rostfria knapar med rostfria avvisarlister. 

 

 

 

Uppgifter på utrustningslistan är lämnade va båtens ägare. Båtagent har inte haft möjlighet 

att gå igenom utrustningen detalj för detalj, uppgifterna förväntas vara korrekta men kan 

inte garanteras av Båtagent 


