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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  

Niklas Lindgren  

Email: niklas.lindgren@batagent.se, +46-(0)709 505989.  

 

Data 

Längd    12,14 m 

Bredd   3,97 m 

Djupgående   1,85 m 

Vikt    8,3 ton 

Kölvikt   2,5 ton 

Masthöjd  17,45 m 

Bränsletank:  210 l  

Vattentank:  360 l  

 
Allmänt 

Vitt skrov med blå ränder. Full teak i sittbrunn och på däck, inklusive överbyggnad. Fast 

utfällbart sittbrunnsbord. 3 knapar på var sida. Styrning med ratt som är läderklädd. Lewmar 

däcksluckor/skylights och Lewmar fönster/ventiler, de flesta öppningsbara 

 

Inredning 

Ljus träinredning 

Ägarhytt i fören, dubbla akterhytter. 

2 badrum, båda med dusch 

Dynor i blått tyg 

6-7 kojplatser 

Ståhöjd ca 2,00 meter 

Rostfri 2 lågig gasolspis med ugn 

Kylbox, med kompressor 

 

Motor, el och vatten 

Volvo Penta D2-40,  40 HK, ca 1050 timmar 

S-drev, Volvo Penta 130S 

3-bladig foldingpropeller 

SP55 bogpropeller 

Förbrukningsbatterier; Gelbatterier 2x140Ah plus 75Ah 

Batteriladdare 

Webasto dieselvärmare med utblås i hela båten 

Kompass 

Autopilot, Raymarine ST6001 med drivenhet på hjärtstocken 

Plotter, Raymarine C80 

VHF 

Raymarine vind, logg och multi ST60 

TV och DVD 

Varmvattenberedare, motor och el-element på landström 

Varmt och kallt tryckvatten 

Septictankar till båda toaletterna, däckstömning 
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Rigg och segel 

2 spridar-rigg från Selden med kort kaltopp 

Rullförstag Fulex 300 

Storsegel (genomlattat) och genua, Elvström, UV-skydd (2013) 

Lazybag Lundh (2013) 

Peke för ombordstigning och fäste för gennaker 

 

Utrustning 

Elektriskt ankarspel i fören, ankare och 50 m 8mm kätting 

RF ankare bak, ankarolina och kättingsförvaring 

Sittbrunnsbord, fällbart 

Sprayhood på rostfria bågar med separat handtags båge i bakkant 

Sittbrunnskapell (2011, Kapell och Annat) 

Fendrar 

Förtöjningsgods 

 

 

 

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. På bilderna kan extrautrustning förekomma. Endast utrustning som 

är listad ovan ingår.  

  

  

  


