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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 2030 

o Ca. 1200 motortimmar  

o Drev VP 120S-D 

o Bälgen till drevet bytt våren 2014, 

 

Segel och rigg 

o Fullattestor med Fredriksentravare (2005)  

o Genua,  North Sails (2005) 

o Genaker (1996) + Spinnakerstrumpa 

(oupppackad) 

o Bomkapell 

o Lazy Jacks (2006) 

o Rullfockskapell (2005) 

o Rodkick 

o Fock, Elvström (1996) 

o Selden rodkick med gasfjäder. 

o Revlinor och uthal bytt 2011. 

o  

o  

 

       Komfort 
o Starbatteri  

o Förbrukningsbatteri  

o Landström med jordfelsbrytare 

o Batteriladdare 25A med fjärrpanel 

o Solpanel 34W med regulator (2006) 

o DCC 4000 laddningsövervakare 

o Varmvattenberedare 

o Dusch vid badplattform med 

termostatblandare (2012) 

o Dush toalett med "shower drain" 

o Holdingtank toalett med däckstömmning 

och Gobius tankmätare 

o Kylskåp Isoterm kylaggregat (2009) 

o Gasolspis med ugn. 

o Webasto värmare 

o Fjärr el strömbrytare gasol 

o Myggnät skylights salong och förpik 

o Sittbrunnsbord i teak 

o Sprayhood (2018) 

o  

 

            Instrument  

o Raymarine C80 plotter (2006) med 

Raystar 125 GPS 

o Raymarine ST 50 plus navdata 

o Raymarine ST 50 plus logg 

o Raymarine ST 50 plus lod 

o Raymarine ST 50 plus wind 

o Raymarine ST 6001 autopilot (2006) 

o Stereo med CD, usb och MMC-kort 

o Shipmate RS8300 VHF 

o VHF antenn i masttopp 

o Fluxgate kompass bytt våren 2015 

o Vindex 

 

Däck och skrov 

o Lofrans elektriskt ankarspel i fören med 

40 m kätting 8mm samt 20,5 Kg CQR 

ankare 

o 56 m Ankarolina med 10 kg ankare av 

Bruce typ. 

o 1 reserv ankare 10 kg av Bruce typ 

o Trefärgad lanterna i masttopp med 

ankarlanterna 

o 6 fendrar (blå eller vita) 

o Förtöjningstampar 4 st  ca 10 m/st. 

o Revlinor och uthal bytt 2011. 

o Storfall och dirk bytt under tiden. 

o Däckställning Press & Son med utliggare 

och aktergavel (2005) 
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o Tyresö vagga 

o Bruksanvisningar, serviceböcker mm 

 

 

 

 

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. 


