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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  

Björn Hägerman 

Mail: bjorn@batagent.se   

Tel: 072 322 23 10 

 

 

 

 

Motor 

o Volvo Penta MD2040D, 39 hk  

o 2 bladig fast propeller 

 

Segel och rigg 

o Racing paket, Rodd rigg med 3 spridare 

o Hydralisk akterstagssträckare 

o Spinnackerbom 

o Lazy Jacks  

o Rodkick med gasfjäder (2014) 

o Storsegel Boding (2017) 

o North Stor (2001) 

o North rullfock 105% (2009) 

o Rullkapell (2009) 

o North rullfock 105% (2001 

o Quantum rull fock 98% (2004) 

o Stormfock 

o North Kevlar Genua 150% (2004) 

o North Spinnacker S-2 Superkote 90 

(2007) 

o Spinnakerstrumpa (2014) 

 

Komfort 

o Webasto värmare ST-5000 

o Toa med 60 l septiktank (2011) 

o Dusch, elektrisk pump till avlopp 

o Varm och kalt akter dusch, Badplattform 

o Solpanel (2012), 

o Batteri 2x 105 Ah. + start 1x 70 Ah 

(2017). 

o Landström Victron Pallas 25 Ah 240V  

o Varmvattenberedare(2013) snabb 

uppvärmning med motor eller 240V 

landström 

o Kylbox 

o Gasolspis med ugn. 

 

            Instrument  

o B&G h1000 serie 

o CND kartplotter  

o 3FD multi-display på masten  

o 2 instrument i sittbrun, Ekolod, logg, 

speed och temperatur  

o Vindex 

o Ny wind mätare (2017) 

o Autopilot med compass 

 

 

Däck och skrov 

o Peke med stege (2012) 

o Badplattform med stege 

o  

o Sittbrunnstält 

o Sprayhood (nya "fönster" och genomgång 

2014)  

o sittbrunnskapell (genomgång/renovering 

2016/2018) 

o 2 löstagbara sittplatser med stuvutrymme 
o Delta ankare (17kg) med 10m kätting  

o Livräddningsflotte och vidare 

säkerhetsutrustning för havssegling (skall 

besiktigas) 

o Tysk skotning. 

o Lewmar 50CST 2 x genuavinchar samt 2 

x 44 CST fall och 2x 44 CST 

storskotsvinschar 
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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. 


