
 

 

 

 

Utrustningslista Hanse 370e -2007  

DE-HANG0353F707 CE certifikat A (Ocean) 
 

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 

Mejl: anders@batagent.se   

0046(0) 734-30 35 91 

 

 

Motor  
o Yanmar 3YM30 (29 hk)  

o S-drev med 3-bladig foldingpropeller  

 

o Segel och rigg 
o Storsegel, North Sails, original 

o Självslående rullfock, UK Syversen Carbon X-Drive. 

Ny 2016.  

o Försegelkapell. Nytt 2016 

o Maindrop/Sailpack med lazyjacks. Nytt 2017 

o Rodkick  

o Två stegpinnar på masten 

o Akterstagssträckare  

o Stor- och fockfall, Dynema. Nya 2016.  

 

Komfort  
o Webasto 5000 dieselvärmare med 5 utblås, värmer alla 

utrymmen  

o Extra ventilation i skylights 

o 230 V uttag i alla hytter  

o 12 V uttag på instrumentpanel   

o Spis, 2 lågig gasol med ugn  

o 2 st gasolflaskor  

o Isotherm kyl, stort med dubbla öppningar (topp och 

sida)  

o Varmvattenberedare 20 liter. Ny 2016 

o Dusch i separat utrymme på toalett  

o Manuell toalett. Ny 2017  

o Septiktank 47 liter med däckstömning 

o Brandsläckare, två stycken 

 

 

 

 

Instrument och el 
o Simrad AP16 Autopilot på roderstock. (med Fluxgate 

kompass RFC)  

o Simrad kartplotter CX33 med sjökort för Vänern, 

Västkusten och Öresund-Skånekusten. 

o Simrad IS12 Tridata & vindinstrument på rattpiedistal  

o Kompass på rattpiedistal  

o VHF. Ny 2017 

o TV-antenn ej inkopplad 

o Sony Stereo med Aux-ingång, Högtalare i ruff samt 

sittbrunn  

o 1 AGM Startbatteri 100 Ah  

o 3 AGM Förbrukningsbatterier (110 Ah /st)  

o Batteriladdare 25 Ah  

o Landström med jordfelsbrytare  

 

Däck 
o Bogpropeller, RMC SwingThruster 140, 2,2 kW  

o Ankarspel i aktern Lewmar Pro-Fish 1000 med 15 kg rf 

ankare, 10 m kätting + 14 mm lina  

o Trådlös fjärrkontroll för manövrering av bogpropeller 

och ankarspel 

o Extra stor Jefaratt 1400 mm med älgskinn  

o Springknapar midskepps  

o Vinschar Lewmar 40 AST x 4  

o Sprayhood med grabbräcke i rostfritt  

o Sittbrunnskapell med delbar rostfri båge  

o Teak i sittbrunn 
o Peke med inbyggd stegkassett  

o Dusch i aktern med kall & varmvatten  

o Sittbrunnsbord med förlängningsskiva 

o Länspump 

o Livboj  

o 4 fendrar  

http://www.batagent.se/
mailto:anders@batagent.se


 

 

 

 

o Förtöjningslinor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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. 
 

Båtagent Sverige – www.batagent.se 

 


