
 
X-Yachts 412 mark III-2002 
SWE206, AYAKA 

 
 

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  

Anders Hultman 

Mail: anders@batagent.se   

Tel: 073-430 35 9  

            Skrov 

o Mörkblått i Isopolyester, extra beställt, skrovet 

härdat i värme 

o Teak på sittbrunnsbänkar 

o Teaktrall i sittbrunn 

 

     Segel 

o Storsegel UK Tapedrive med kolfiberband, 5 

fullattor och Fredriksen travare, 2013 

o Storsegel UK Tapedrive 4 fullattor, travare 

flyttade till segel ovan, 2002 

o UK Stack-pack med lazy jacks, 2009 

o Genua 1, UK Tapedrive, mycket lite använd 

2002 

o Genua 3 UK Tapedrive med kolfiberband och 

stående lattor 2013 

o Genua 3 UK Tapedrive med flexibla lattor 

2002 

o Stormfock, Dacron med Dyneema litsning för 

sättning på kutterstag, 2005 

o Försegelkapell 

o Spinnaker UK vit, spinnakerstrumpa, 2002 

o Code 0, UK, laminat med Seldén rullsystem 

2014 

o Ankarsegel, Lundh 

 

            Rigg 

o Tre spridare rigg med icke kontinuerliga 

rodstag 

o Profurl rullfockssystem med avtagbar 

lintrumma och dubbla likrännor 

o Kutterstag i Dyneema med talja som sträcks 

från sittbrunn, 2018 

o Fall till kutterstag i Dyneema, 2018 

o Barduner till kutterstag i Dyneema med talja, 

2018 

o Tyskt skotsystem  

o Revning från sittbrunn 

o Dubbla genua fall 

o Dubbla spinnakerfall 

o Spinnakerbom 

o Spinnakerutrustning 

o Inre förstag och backstag utbytta till Dyneema 

o Barber haul talja för genua 3 

o Extra barber haul beslag i reling för revad 

genua 3 

o Stävbeslag rostfritt för Code 0 

o Navtec hydraulisk akterstagssträckare 

o Windex med VHF antenn 

o Utfällbart fotsteg på masten 

o Wichard gipp broms 

 

Däcksutrustning 

o BB fallvinch elektriskt driven 

o Elektrisktankarspel med Bruce ankare och 50 

meter kätting (längre än standard) 

o Häckankare Bruce kopia med kätting/flätad 

lina 

o Elektrisk länspump 

o Sittbrunnsbord 

o Stävstege 

o Radarmast SB akter 

o MOB stång med flagga och elektriskt ljus 

o Sprayhood 

o Kapell för ratt 

 

Instrument  

o Raymarine ST 60 fartlogg 

o Raymarine ST 60 ekolod 
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o Raymarine ST 60 vind 

o Raymarine ST 60 kryssvinkel 

o Raymarine ST 60 multiinstrument 

o Raymarine 6000 autopilot, uppdaterad 2010 

o Raymarine 300, plotter vid navbord 

o Raymarine GPS, 2010 

o Raymarine radar/plotter RL 70 CRC (vid 

ratt),2004 

o Furuno NX 300 D, navtex (navbord) 

o Sailor DSC/VHF (navbord) 

o Radio/CD med högtalare i salong (navbord) 

o Radarplotter, autopilot och multiinstrument 

placerade i en konsol framför ratten 

 

 

Motor 

o Yanmar 40 hk, sötvattenskyld, segelbåtsdrev 

o Flexofold 3-bladig foldingpropeller 

 

El 

o 3 belysningsbatterier, 80 Ah, 2016 

o Landström med kabel 

o Solpanel monterad på luckgarage med 

regulator, 2016 

o Kombinationslanterna masttopp, ankarljus, 

respektive navigationsljus, 2016  

 

 

 

 

 

Övrigt  

o Varmvattenberedare som får värme från 

motor, landström och dieselvärmare 

o Webasto dieselvärmare vattenburet system 

med 5 separata styrda radiatorer 

o Isotherm vattenkyld kompressor 

o 2 toaletter varav den aktre försedd med 

holdingtank i rostfritt försedd med 

däckstömning 

o Pumpenheter förnyade 

o Gastrycksdämpare på luckor i sittbrunnen 

o Dusch vid akter 

o Centrumlyft 

o Förtöjningslinor 

o 6 fendertar med skydd 

o Båtmansstol  

o Myggnät 

o Mörkläggningsgardiner 

o X-yachts porslin och glas 

o Stålvagga 

o NOA vinterställning, presenningar 

o Vinterskydd för mast 

o Reservdelar 

o Båten vinterförvarad på land under luftig 

presenning (NOA däcksställning) och med 

avfuktare för inredningen 

o Masten nedtagen varje vinter förutom några få 

år  

o Botten slipad varje år innan bottenmålning 

 

 

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. 


