Forbina 1180, 1998, Flybrige.
2 X Volvo Penta KAD 32
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 2 x Volvo Penta KAD 32
o Renoverade motorerna på Marinverkstan
till säsongen 2015 vid 1420 tim sedan
2015 har den avverkat ca 100 tim
o Motorerna demonterade inför vintern
2014/15
o Topplocken planade samt nya hela foder
satsen med kolvringar byta.
o Renovering och justering spridare 8 st
samt en ny spridare
o Kilremmar, Drivremmar, Kompressor
remmar byta
o Ny vattenpumpstyrbords motor
o Motor konservering med sedvanliga
oljebyten/filter samt drevservice varje
vinter sköt av Marinverkstan Svinninge.
o Nya duo propellrar A3 inför säsongen
2017
o Snittförbrukning ca 2,67 l per distans
o Dieselelverk med eget batteri
Komfort
o Akterkapell blått Renovering tvätt och
sömmar 2015
o Nytt (2005) blått fly bridgekapell
o Nytt (2005) blått akterkapell
o Ljusgrått fly bridge kapell
o Ljusgrått akterkapell
o Ljusgrått vindrutekapell
o Ljusgrått Floridakapell på fly bridgen
o Elektriskt ankarspel i både för och akter,
vardera med radiofjärrkontroll
o Laddare
o Varmvattenberedare
o Centraldammsugare
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Dusch
Kylskåp
Gasolspis med ugn samt mikrougn
Värmare
Batteriladdare Victronik med konverter
till 220V installerad styrenhet förarplats
2017
3 förbrukningsbatterier AGM 2013
2 startbatterier 2012
3 x bilstereo med CD (Salong, förhytt och
mid kabin)
Samsung TV, platt widescreen 15 tum
DVD inkl 5-kanals surroundljud
Instrument
Raymarine Plotter och Radar, två
färgskärmar. En med kortläsare och en
utan
Två st Raymarine GPS (En med
differential mottagare för korrigering)
Raymarine Autopilot
ICOM VHF (Kräver certifikat med
anropssignal)
Larm
KVH TracVision 4 satellitsystem "parabol
till TV" uppdaterad och justerad 2016
Samsung TV, platt widescreen 15 tum
DVD inkl 5-kanals surroundljud
Battmeter
Floscan flödesmätare (Ej
färdiginstallerad)
Däck och skrov
Teak, Akterdäck, Skarndäck, Badbryggan
Bogpropeller servad 2016
4 x rostfria fenderhållare på pulpiträcke i
fram
6 st fendrar med fenderskydd

o 2 st Bandrullar för förtöjning på
pulpiträcke i fram

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.

www.batagent.se

