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Utrustningslista Bavaria 34, 2001 

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 

Björn Hägerman, Mejl: bjorn@batagent.se +46-72 322 23 10 

 

Bavaria 34 cruiser från 2001, 3 kabiners, 2 ägare sedan ny, aldrig uthyrd, svensksåld. 

 

Utrustning: 

 

Motor & Bränsle: 

 

Volvo Penta MD2030 (29hk), saildrive drev (bälg bytt 2015), 3-bladig folding propeller 

150 liter Diesel tank, 10 liter reservdunk 

diverse reservdelar (filter, remmar, offeranoder etc.+ extra generator) 

 

Mast, rigg och segel: 

Storsegel 29,6kvm Multiradiallaminat från Gransegel 2010 (bruksskick) 

Fock Multiradial laminat från Gransegel (2009, i bruksskick, omsytt) 

Code1 Boding på rulle med kontrolllina & block vid sittbrunn (2016, Perfekt skick) 

Genua Elfström offshore 28kvm (2001, dåligt skick men fungerande) 

Gennaker Hood (ålder okänd, bra skick) 

Spirbom Selden teleskop (2016), spirbomsupphal draget i mast 

Lazybag och lazyjacks för storsegel för snabb och smidig nedtagning och skydd (2016) 

Skydd för förseglet (2016) 

Skotskena för fock (Rutgersson, för båtar över 50-fot) för enklare slag vid kryss 

Kullagrat Harken travarsystem för storseglet (lätt att hissa och ta ner) 

Nytt stor & spinnakerfall 2016, ny kontrolllina till Furlex 2017 

Skotskena för stor, kontrolllinor neddragna till sittbrunn 

Alla linor dragna till sittbrunn förutom Pole-up och Pole-down som sitter på masten  

2 snabbrev för storseglet dragna till sittbrunn 

Furlex 300 rulle för försegel 

4 winchar och ett flertal winchhandtag 

Windex 

Rodkick 

 

Instrument & kommunikation: 

Raymarine navigator C95 9” (2015) med sjökort för hela Europa. 

Raymarine radar (2015) på Scanstrut stolpe på aktern, kopplad till navigatorn 

True Heading AIS reciever (2014) kopplad till navigatorn 

Fast monterad VHF iCom med antenn i masttopp 

Bärbar VHF (2016) med hållare för laddning vid navplatsen 

Autopilot Autohelm 4000 

Vind, ekolod, fart, temp, log instrument Raymarine ST60 

Larmknapp från styrplats till salong 



 

Båtagent Sverige – Capdac AB – www.batagent.se 
Västra Banvägen 26, 184 50 Åkersberga, bjorn@batagent.se 

 

Framåtseende ekolod EchoPilot Silver (med trasig strömmatningskabel som behöver bytas) 

Navtex mottagare (Nasa PC seriell/USB, 2015) 

Radio/CD spelare med högtalare i salong och sittbrunn 

Fäste för platta (ipad tex.) vid navplats (iPad kan användas för att fjärrstyra och spegla 

navigatorn från navplatsen) 

 

Elsystem & belysning: 

Batterier: 3 x 95AH Gel förbrukning (2015), 75AH startbatteri (2014) 

NASA BM-1 batteriövervakning 

Landströmsanslutning med batteriladdare 

Solceller: 50W på justerbar stolpe i aktern (2015), 100W demonterbar (2016) nu på sprayhood. 

20A regulator (2016). 

Däcksbelysning på framkant av mast och i radarstolpe 

Flertal extra cig-uttag i båten (så alla kabiner och salongen har ladduttag för mobiler etc.) 

Motorrumsbelysning (LED) 

Spänningsomvandlare/inverter 300W äkta sinus (fungerar för alla laptops etc. som kräver riktig 

230VAC 50Hz) + Inverter 300W standard (fyrkantsvåg) 

Landströmskabel 

Röd nattbelysning vid navplats 

All belysning LED (invändigt & lanternor) 

 

Vatten, toalett: 

2 x 150 liter vatten 

Tryckvattensystem för v/k vatten, kran i pentryt, kran och dusch på toaletten (med elektrisk 

utsugspump), dusch på akterplattform 

Kolfilter på färskvattenkranen i pentryt 

Sjövattenkranar (elektriska) monterade vid pentry och handfat toalett 

Varmvattenberedare (via motor och 230VAC) 

Manuell toalett med spolning till tank eller sjön 

Toatank med tömning från däck med sug eller till sjön via macerator pump 

Nivågivare septitank (med något osäker funktionalitet) 

Vattenslang med alla kopplingar (för påfyllning från land) 

 

Gasol: 
Gasolflaskor; 6 stycken svensk campinggas standard 

Elektriskt gasollarm monterad vid kök 

Spis (gasol), 2 plattor och ugn 

 

Säkerhet: 

Livflotte Plastimo 4P (2015) ISO 9650 (offshore) i hård förpackning monterad på akterpulpit.  

Larmgivare / nivåvakt för vatten i kölsvinet 

länspumpar: 1 elektrisk + en manuell (standard) + extra flyttbar 

2 stycken 3-kroks säkerhetslina 

3 x brandsläckare 

Brandfilt 

Drivankare 
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Nödsignalkit (2015) 

Säkerhetsskåp fast monterad halvt dold under babords salongssoffa 

 

Skrov och däck: 

Förzinkad köl av järn, ingen rost 

Bruce 15kg stävankare med ca. 55 meter 8mm kätting (2015) + 50 meter lina, sitter på peke med 

plattform och rulle för ankaret. Bruce 15kg akterankare med 50 meter lina på rostfri ankardävert 

för enkel fällning 

Jolle Lodestar uppblåsbar ca. 2,70m (2001), elektrisk och manuell luftpump. Litet ankare, 3 

paddlar, låsvajer och lås 

5hk Yamaha 2t (2001), fungerade senast men i behov av service 

Ankarolina på stor rulle (ej monterad f.n.) 

Båtmansstol, diverse förtöjningstampar, många fendrar + hållare monterade för 2 fendrar på 

akterpushpit, ankarklot & motorseglings dagersignaler. Komplett uppsättning tampar mm. plus 

en del extra för alla tillfällen 

Peke med landgångsstege (Båtsystem) 

Teak på durk och bänkar i sittbrunn 

Bad/räddningsstege på aktern 

Sprayhood original, tyget mycket slitet. 

 

Inredning & komfort: 

TV 19” (med USB och DVD läsare) monterad i salongen, ny antenn för masttopp och förstärkare 

finns, dock ej monterad. 

Dieselvärmare Webasto med utblås i salong, en akterkabin och förruffen 

Extra madrass för en akterruff för bättre (mer stuvplats) stuvning + sovplats för en (minskat 

sovytan något, från liten dubbelkoj till bra enkelkoj), original madrass följer också med. 

Myggnät för nedgångslucka och några ventiler 

Hamnkapell 

Sjökojer på bägge salongskojerna 

Klockor, barometer, termometrar i mässing. Fotogenlykta i salongen. 

Sittbrunnsbord (fernissat och snyggt, löstagbart) 

 

Övrigt: 

Medföljer ej men finns tillgängligt separat: Tyresövagga (2012) 

Övre roderlager bytt 2018 

 

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. 

 

 
 


