
Sweden Yacht 370. Årsmodell: 1993. 
 

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  
Niklas Forsén, Mejl: niklas@batagent.se +46-70-592 60 76.  
  
 

UTRUSTNING 
  
Segel och rigg 
Seldén rullmast, med 1 st winch Lewmar 16 two speed 
Storsegel (2012) med vertikala lattor,  Boding ca 29 kvm 
Rullgenua Hood ca 45 kvm 
Kutterstagsfock, North Sails 
Kutterstag med Wichard pelikankrok justerbar 
Spinnakerbom teleskopisk, spinnakerfall och lift 
Mekanisk akterstagsträckare, Nemo 
Seldén rodkick med gasfjäder 
  
Däck och komfort 
Sittbrunnskapell på bågar från 2012. 
Edson rattstyrning med kupolkompass 
Grindstolpar öppningsbara SB BB 
Pushpitkuddar 
Dusch i sittbrunn 
Ankarspel (Lofrans) med 50 m kätting, CQR 35 Lb i fören, elektrisk handkontroll 
Ankarspel (Engbo) akter inkl hävarm, ankare och 50 m blyad lina 
Bogpropeller Sleipner Side power 7hp twin 
Varmvattenberedare Isotemp 20 liter 
  
El och elektronik 
Garmin navigator från 2009 
Autohelm ST50; logg, lod, vind, 
GPS, Navcenter 
ST 7000 autopilot 
VHF Shipmate RS 8300, 2 handenheter, högtalare i sittbrunn 
Stereo Alpine med skivväxlare för 6 skivor, högtalare i salong och sittbrunn 
Maxpower regulator 
LEAB nätladdare 
Landström med 25 m kabel 
Uttag för 220V i förpik, salong och akterhytt 
LED belysning i pentry, kartbord, toalett, för och akterhytt 
4 st 75 Ah batterier ( 3 service, 1 motor) 
  
Övrigt 
2 lågig gasolspis med ugn, slingerräck, bör bytas inom något år 
Corian bänkskivor 
Kylbox med 2 kylaggregat, Isotherm ASU/SP och Friggoboat series 500 
Saltvattenpump 
Varmt och kallt vatten med tryckpump 
Truma elektrisk gasavstängning 
Gasolflaska P6 
  
Dux spiralmadrasser i förpik och akterhytt, bäddmadrasser 
Ardic värmare, dieseldriven luftvärme med utsläpp i förpik, toalett, salong, akterhytt och 
Centrumlyft med sling och schackel 
Livflotte Avon 4 pers i kannister, ej testad 
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Septitank. Kommer förberedas för däckssug våren 2016. 
 
 

Notera: 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. 
  


