
 

CR 360 
 
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: 070-879-00-02

o Folding propeller 3-bladig, Volvo Penta 

o Motormanövrering på piedestal vid ratt 

o Bogpropeller med hand och fot manövrering 

o Dieselvärmare med utsläpp i alla utrymmen 

o Gasolanläggning med 2st flaskor 

o Gasol avstängning elekrisk från pentry 

o Instruktionsböcker 

o Båtsmanstol Syversen ny 

o Fast vindruta  

o Sprayhood special med rostfria bågar och handtag 

o Rymligt sittbrunnskapell med fönster 

o Mantågsöppningar långsida SB+BB 

o Springknappar SB+BB samt midskepp 

o Teak nåtad i sittbrunn och tofter 

o Sittbrunnsbord lackad teak 

o Badplattform teak med infälld stege 

o Dusch v/k badplattform 

o Peke med infällbar stege 

o Kastlina MOB, 2018 

o Livboj+lina med skydd  

o Ankarspel Engbo elektriskt med blyad lina i akter 

o Ankare rostfritt 15kg i akter 

o Ankare 15kg galv samt blyad lina i ankarbox fören 

o Förtöjningspaket med fendrar 

o Flaggstång teak med ny flagga 

o Säkerhets band samt sele 

o Eldsläckare 2 st varav en med Firewall-anslutning motorrum 

o Brandfilt 

o Sittbrunnsdynor 

o Klocka och barometer mässing i salong 

o Gasolspis med ugn 

o Duschläns  

o Stereo med 2st högtalare salong samt 2st i sittbrunn 

o Tv Anderson LCD med antenn masttopp 

o 12v Dammsugare med laddare. 

o Kylbox med kompressor Isotherm ASU 

o Autopilot på hjärtstock, Raymarine 

o AIS 

o VHF med högtalare i sittbrunn med egen avstängnings funktion 
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o Plotter Raymarine C 80 med Uppdaterade sjökort 2019 

o Plotter Garmin 1020xl ”stand alone” placerad under sprayhood. Sjökort 2018 

o Raymarine ST 60 logg, vind samt djup 

o Vindex 

o Kompass 

o Landströmskabel med indikering 

o Elcentral 230v med jordfelsbr. 

o Isolertransformator Victron 

o Inverter 12v-230V 1300W 

o Solcellspanel 65w på luckgarage 

o USB ladduttag 2x2100 ma i sittbrunn 

o Eluttag 230v, 1st kök, 2st salong,  1st förpik samt 1st i garderob akterkabin 

o Batteriövervakning med instrument  

o Batteriladdare Victron 

o Batterier, 1st start 2019, samt 3st förbrukare 2015 

o Rattstyrning med läderklädd ratt 

o Nödstyrning med handtag 

o Fall neddragna till sittbrunn 

o Winch Andersen elektrisk 28 STE, fallwinch 

o Winch Anderssen 28 ST manuell 

o Winchar  2st Anderssen 46 ST 

o Segel Lundh Sail 2008: 

o Storsegel fulllatte  

o Självslående fock Vertech jib 

o Kryssfock 

o Genacker med strumpa, 

o Översyn/service av Lundh sail 2017-18 med utbyte av uveskydd på försegel  

o Lazyjacks 

o Seldén mast 

o Vantskruvsskydd Seldén alu 

o Selftackerskena 

o Rullsystem Facnor 

 

Övrigt: 

 

o Grundstött 2018. Vindö marin har åtgärdat skadan utan anmärkning. 

o Våtpolerad av varv 2018-2019 

o Byte av toalett till eltoalett Domestic med porslinsskål. Spolning med färskvatten. 

o Slangar toa utbytta 2016 

o Alla genomföringar bytta 2017 utom 2st SB sida 

o Installation av ledbelysning  med dimmerstyrning i salong samt förpik 2017 

o Duschläns bytt 2018 

o Högtalare sittbrunn bytt 2017 

o Tryckkärl färskvatten installerat 2016 

 

 

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. 

 


