
Bavaria 42 Cruiser 
 
KONSTRUKTÖR: J&J Design 
BYGGÅR:   2004 
VARV:   Bavaria 

 

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  

Mariusz Kociolkiewicz, e-post:   mk@batagent.se,  +46  (0)765522174  

 

 

Båten har mestadels seglats i Vättern (sötvatten) och är ägd av nuvarande ägaren sedan nästan 
ny 2004 
Till babord om nedgångstrappan finns toalett med handfat, dusch och garderob. Mellan 
nedgångstrappan och toaletten finns ingång till akterruff bestående av en dubbelkoj och 
garderob. För om toaletten finns ett pentry som sträcker sig längs hela babordssidan i 
salongen med spis med ugn och dubbla diskhoar. Till styrbord om nedgångstrappan finns 
ingång till akterruff som består av dubbelkoj och garderob. För om akterruffen till styrbord 
finns navigationsplats med sittplats vänd i färdriktningen.  
Salongen består av en U- formad soffa till styrbord.  
På motsatt sida av salongsbordet finns en rak soffa (finns demonterad)  
 För om salongen finns förpik med toalett med handfat, garderob och en dubbelkoj. 
Inredningen är i mahogny. 
 

 

 

 

 

 



FAKTA: 

Längd: 12,99 m 
Längd i vattenlinjen: 11,40 m 
Bredd: 3.99 m 
Djupgående: 1,80 m 
Deplacement: 9200 kg 
Skrov i handupplagt sandwichlaminat. 
Köl: (järn): 3000 kg 
Motor: Volvo Penta D2-55,  55hk. 
Bränsletank: 220 liter 
Antal kojer: 6 - 8  
Ruffhöjd: 2 m 
Vattentank: 380 (220+160) liter 
 

UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR: 

Segel & rigg: 

Partiallrigg 
Masthöjd  17,90 m  
Segelyta: 92,9 kvm. 

Hi-tech segel -2004 
Rullgenoa med komensatorer och kapell 
Rullstor med stående lattor & kapell 
  
Motor: 

Volvo Penta D2-55 . 55 hk,  S-drev och folding propeller 
220 liter dieseltank 
Bälg – måste bytas (7år gammal) – utförs av säljaren innan försäljning 
Anoder – måste bytas – utförs av säljaren innan försäljning 
 

Färskvatten system & komfort:  

Vattenttankar: 380 liter vatten (2 tankar: 220+160) ,  
2st  septittankar med sugtömning från däck, samt manuell tömning i sjön. 
 
Tryckvattensystem  
Varmvattenberedare 
Kylbox 
Gasolspis med ugn 
Dusch i stora WCn samt på akterplatform 
Värmare : Luftburen dieselvärmare ( Webasto) 2004 
Glembring kamin 4kW (diesel samt omställningsbar el-patron med effektlägen 1 / 2 kW).   
2st cirkulationspumpar (12V & 220V)  
Vattenburen värme, med element i samtliga utrymmen – även toaletter. 
TV  
Stereo                                                      
                                                  



Navigation 

Plotter 435 i 
Tridata, logg, ekolod 
Vindinstrument 
VHF   
 

Däck: 

Dubbel rattstyrning  
Sprayhood på rostfria bågar  
Högt sittbrunnskapell på rostfria bågar.  
Stävstege 
Mantågsöppning båda sidor 
Ankarolina akter med 50m + 15kg Bruce ankare 
  

El:  

El-ankarspel i fören med 50 m kätting och plogankare.  
Bogropeller SP75 
Inverter 1000w 
Odelko skyddstrasformator 
Landström 
Batteriladdare 
Förbrukning 4 x 110 Ah (2012) 
Start 1 st (2011) 
Solcell 50W 


