
 

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  

Aron Borg 

Mail: aron@batagent.se   

Tel: 0708-79 00 02 

 

 

 

Motor 

Volvo Penta 2003  

Ny bränslepump -2017 

Axel och 2 bladig folding propeller -2015 

Startbatteri -2015 

 

Segel och rigg 

Storsegel från UK Syversen, kolfiber med taft en 

sida fullatte -2017 

110% fock från UK Syversen, kolfiber otaftad, 

med rullbara och racinglattor -2016 

Genua North 3Di, otaftat laminatsegel i mycket 

bra skick, omsytt för rulle 2016 (ca. 10 år 

gammal) 

Storsegel North 3Di (ca. 10 år gammalt) 

Rullgenua i dacron (sliten men fungerar för familj 

-och transportsegling) 

Stormfock för rulle (gammal men i bra skick) 

Gennaker med strumpa, halas på peke, strumpan 

ny 2016 (gennakerns årtal okänt men i gott skick) 

Genuakapell -2016 

Furlex rulle 

Dyneema fall  

 

Komfort 

Eberspächer D4 dieselvärmare -2015 (utblås i alla 

kabiner förutom förpiken) 

Kyl Isotherm 3251 SP ASU -2015 (vattenkyld 

med magasin, tyst och snål) 

Varmvattenberedare Isotemp Slim  

fyrkantig -2015  

Smev gasolspis med ugn -2015 

Dusch i sittbrunnen -2016 (endast varmvatten) 

 

 

 

 

 

4 förbrukningsbatterier -2015 

CTEK batteriladdare 15A -2015 

Landström med jordfelsbrytare 

Inverter för 220V 

Lavac exclusive vaccum toalett inklusive 

septiktank med däcks -och sjötömning -2015 

Måttsydd bäddmadrass i akterruff -2015 

LED-lampor -2015 (ej i lanternor och akterkabin) 

 

Instrument  

VHF Icom Ic M 323 -2015 

JVC radio med Bluetooth och USB (2 högtalare i 

salong och 2 ej inkopplade i sittbrunn) 

Garmin 720 plotter -2015 

Digitalt sjökort över norden  

RedKnows larm -2015 

Autopilot Lecombe & Schmitt hydraulisk 

drivenhet på hjärtstock -2017  

Garmin GHC 20 dator inklusive 

Nmea 2000 nätverk  

Större delen av elsystemet utbytt 2015 

Bluesea el-panel -2015 

B&G logg, lod och vind originalinstrument (ej 

kalibrerade, vindstyrka fungerar ej) 

 

 

Däck och skrov 

Sprayhood -2015 

Bomkapell -2015 (några mindre lagningar behövs 

för att bli perfekt skick) 

True Design kompositgenomföringar och kranar -

2015  

Teak i sittbrunn -2016 

Målad rattpedistal -2017 

Ratt med älgskinn -2015 
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Ny manuell länspump (ej installerad med 

monteras av säljaren före leverans) 

Båtsystem gennakerpeke -2016 (Teaken ej 

monterad) 

Båtsystem radarstolpe med solpanel och två 

strålkastare (ej monterad) 

Äldre solpanel på däck (osäker funktion) 

Bogankare (ej monterat)  

Bruce-kopia akterankare  

Säkerhetslinor på däck  

Laguna stativ med massivt ekbord till sittbrunnen 

Epoxibehandlad -2015 (därefter VC17 

bottenfärg) 

 

 

Övrigt 

Gummijolle -2013 (max. 3,5 hk motor, åror finns 

med en toft saknas) 

4 st. fendrar med fenderskydd 

2 st. kulfendrar  

Räddningsbloss  

Kastlina  

Livboj  

Båtmansstol  

Diverse förtöjningstampar  

Bergskilar  

Bojkrok  

Båtshake  

Reservdunk för diesel  

 

 

  

Övrig kommentar om båten och dess utrustning 

Lätt läckage vid navbordet om vinden ligger på, lätt läckage babord ventil i akterruff när vind ligger på.  

Stag som håller upp den aktre takluckan får sättas på plats manuellt varje gång.  

Vindmätare levererar ej vindstyrka.  

Log o Lod ej kalibrerade, Lite luft i kompass vid piedestal.  

Länspump ska bytas, görs av säljaren. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


