
  

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 

Mejl: niklas.lindgren@batagent.se    

0046(0) 709505989  

  
  

Motor  

Volvo Penta MD 2003, 3 cyl. sötvattenkyld -29 hk  

Motorn genomgången 2011, se separat dokument. Bland annat byttes 

värmeväxlaren då. Extra renoverad värmeväxlare ingår  

• 2-bladig fast propeller monterad, ny 2-bladig folding propeller medföljer  

• 1231 motortimmar  

  

Segel och rigg  

• Seldén rigg och seldén bom med automatrev och rodkick  

• Nya vant och stag (1 akterstag, 3 sidovant sb, 3 sidovant bb, 1 förligt inre stag, totalt 18 pressade 

ändstycken) -2018  

• Komplett ny Furlex 2018 

• 1 genua, UK Syversen -2018  

• 1 storsegel (full latte), Sanders Sails -2006 

• 1 gennaker, North Sails (aldrig använd) - 2006 

• 1 storsegel, North Sails (original men ok skick)  

• 1 genua ett, North Sails (original men ok skick)  

• 1 genua, North Sails (original men ok skick)  

• 1 stormfock, North Sails (original men ok skick) - 2005 

• 1 kuttersegel, Westaways Sails (marginellt använt) - 2005 

• Rullsystem till försegel, Furlex (original)   

• Teleskopisk spirbom, Seldén -2011  

• Fall bytta -2011 

• Radarreflektor i mast-2011  

• Backstag sb och bb -2016  

• 2 nya Genua skot -2018  

• 1 nytt reservfall -2017  

  

Komfort 

• Isotherm kylanläggning -2016  
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• Durkar, salongsbord, motorhuv och lejdare är proffslackade med polyuretanlack på båda sidor, 

vissa durkar är nytillverkade 

• Volvo Flygmotor (Ardic) original dieselvärmare, senast använd 2008 därav osäker funktion som 

ej kan garanteras  

• 4 st. batterier varav 1 st. Tudor deepcycle för bogpropeller och övriga 3 st. batterier för start och 

förbrukning. -2012  

• Varmvattenberedare -2015  

• Tryckvattenpump -2016  

• Jabsco toalett (ingen septiktank men förberett för att montera dit) -2015  

• Ny soldriven och batteridriven ventil - 2018 

• Blå durkmattor i främre kabin, salong och akterkabin -2017  

• Sittdynor i sittbrunn, 2 dubbla/2 enkla  

• Dynor och ryggstöd till förpik, salong och akterkabin  

• 2 slinger-skydd för sb och bb kojer i salongen  

• 2 lampor på skott i akterkabin, 2 lampor på skott i förpik, 4 lampor på skott i salong, 1 taklampa i 

salong, 1 lysrör på skott i toalett, 1 lysrör på skott över pentry, 1 lysrör över nav-bord.   

• Gasolspis med ugn med avstängningskran i pentry + 2 gasolflaskor i aktre stuvutrymme  

  

Instrument  

Samtlig Raymarine elektronik nedan inköpt och installerad 2015/2016:  

• Logg inkl. ny givare o Ekolod  

• Vindinstrument inkl. givare i masttopp 

• Tridata instrument på pod vid ratten samt ovanför nedgången.  Plotter inkl. Navionics kartor för 

Europa  

• Original GPS monterad på skott vid navigationsbord och kopplad till antenn på bb aktre pulpit, 

fungerar men kan demonteras om så önskas  

• Autopilot, 2015 

• Ny radar Quantum inköpt 2017 och monterad på ny avtagbar rostfri radarmast på akterspegeln 

som levererades/monterades 2017   

• (centralenheten på skottet bakom navigationsbordet är förberett för inkoppling av radarn men det 

kvarstår kabeldragning av strömkabeln till  radardomen (nya strömkabeln ingår) och sedan 

matningskabel från radardomen till plottern (nya matningskabel ingår) - notera att trådlös 

anslutning kan väljas). Installation ombesörjs av köparen. 

• TV-antenn i mast-toppen, kabel ej dragen inne i masten o VHF-antenn, Windex och vindgivare i 

mast-toppen  

• El, vatten, bränsle mätare på panel vid navigationsbord tillsammans med el-kontakter och 

säkringar mm  

 

Däck 

• Lewmar 5,5 hk bogpropeller -2011 

• Lös rostfri badstege 

• Segelkapell -2015 

• Sittbrunnskapell -2016 

• Sprayhood -2015 

• Vindskydd för sittbrunn -2015 

• Kapell för skylight fram -2017 

• Fall-påsar -2017 



• Kapell för styrpedistal  

• Kapell för rull-genua  

• 4 vinschhandtag    

• Manuell Lewmar ankarspel med kätting 

• 2 lanternor  

• Mantåg bytta 2014  

  

Övrigt 

• Stålvagga  

• 4 st. Sea-quip stöttor 

• Täckställning i aluminium 3 st. presenningar  

• 3 st. plastlådor med tätslutande lock innehållande div. reservdelar (el, vatten, motor, rigg, däck 

etc.) 

• 4 förtöjningstrossar med ryckdämpare (gummi)  

• 2 extra förtöjningslinor (blå flätade)  

• 1 båtshake 

• 2 stora kulfendrar med skydd 

• 4 konventionella fendrar med skydd 

• 1 safequip/bruce bogankare (galvaniserat) 

• 1 CQR ankare (galvaniserat) 

• Ankarlina i påse (ny 2017) 

• Kättinglänk för cqr-ankare  

• Lös specialdunk för diesel (2015)  

• Lös utfällbar rostfri bog-stege (Båtsystem 2015)  

• Flaggstång och Svensk Flagga 

  

Säkerhet 

• Avon livflotte i glas-fiber container i rostfritt rack på däck, flottens tillverkningsår ej känt 

men sistaompackning/inspektion gjord ca 2012 u.a. och då inköptes containern och den 

rostfria ställningen   

• IOR boj med ljus -2017 

• 2 st. räddningslinor  

• Extra räddningsejdare i väska   

• Raketer och nödbloss (reservation för datum) 

• Första hjälpen väska  

• VHF med distress call  

• Säkerhetsöglor i däck och sittbrunn 

• Rorkult för nödstyrning  

 

   

Övrig kommentar till båtens årsmodell: Båten tillverkades 1992 och levererades 1993.  

 

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. 
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