
 

 

 

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 Volvo Penta MD 22, 55 hk 

o 2 x bränsletankar, totalt 390 liter 

o J-propp trebladig flöjande propeller  

o Fast trebladig extrapropeller 

 

Segel och rigg 

o Seldén rullmast  

o UK Syvversen storsegel i Hydranet -2013 

o UK Syversen genua i Hydranet -2013 

o Kutterfock i dacron -2013 

o Gennaker  

o Ankarsegel  

o Seldéns rullfockssystem till båda förstag, rullen 

till kutterfocken är från 2013 

o Seldéns teleskopiska spirbom  

o Spinnakerbom  

o Seldéns rodkick och akterstagssträckare  

o Seldéns maststeg  

o Backstag i dyneema 

o Extrafall 

o Avtagbart UV-skydd för genuan 

  

Komfort  

o Watermaker Echotec 12V, ca 45 liter/timma -

2012 

o Webasto luftdieselvärmare  

o Dusch på akterdäck  

o Eltoalett -2014 

o Septiktankmätare (däckstömning finns) 

o 2 x vattentankar om totalt 430 liter 

o Duschmöjlighet i toalettutrymme  

o Radio/CD spelare med högtalare i salong och 

sittbrunn 

o Hellafläktar  

o Gasolspis Eno, två lågor samt ugn med 

grillfunktion -2014 

o Magma gasolgrill på pushpit  

o Frysbox -2013  

o Extra tjocka bäddmadrasser i akterkabin 

o Tjuvlarm  

 

Däck  

o Sprayhood med s.k. ”kuvös” -2017 

o Sittbrunnskapell -2018 

o Bimini top med avtagbara och nedfällbara 

sidostycken  

o Stort solskydd som täcker däcket bakom 

masten och hela vägen till en bit akter om 

sittbrunnen, med avtagbara sidostycken 

o Akterstege  

o Löstagbar stävstege 

o Rostfri specialgjord båge i aktern, integrerad 

med förlängd pushpit och med lyftkran för 

utombordare 

o Tryckvattenspolning med saltvatten på däck 

o Vindroder, Monitor -2013 

o Extra nedgångslucka i lexan 

o Botten epoxibehandlad  

o Ankarspel i fören med ny (10 mm) 60 meter 

kätting 
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Navigation 

o Navigationsdator Fit 2PC, 15” skärm samt 

sjökort Open CPN över hela världen 

o Plotter Furuno 7” skärm -2014 (sjökort C-map 

över Västindien, Bahamas, Florida, Panama, 

Västeuropa, Azorerna, Irland, Storbritannien, 

Danmark samt Sverige) 

o Diverse papperssjökort över Västeuropa och 

Västindien  

o AIS True Heading 

o Radar JRC 4kW  

o SSB-radio Icom-718 med Pactormodem, P4 

Dragon för mailkorrespondens och 

införskaffande av väder GRIB-filer  

o Iridium satellittelefon  

o Furuno Navtex 

o Shipmate fast VHF med högtalare 

omkopplingsbar mellan salong och sittbrunn 

o Bärbar VHF, Standard Horizon  

o Bärbar GPS 

o Autohelm multiinstrument, vind, lod, (logg ur 

funktion) 

 

Elförsörjning och annan utrustning  

o 115 A generator (samt en beg. i reserv) 

o Silent Wind vindgenerator -2014 

o Solceller, totalt 300W monterade på targabågen 

och pushpit 

o Victron multilandströmladdare med inverter 

1600W -2013 

o Victron isolationstransformator -2013 

o Stirling multistep laddningsfördelare -2013 

o Lifeline AGM batterier, start 115A och 

förbrukning 500A -2015 

o Odelco DCC batterikontrollsystem  

o Bogpropeller Sidepower 7 hk 

o Autopilot SP 7000     

o Trefärgad topplanterna med integrerad 

ankarlanterna, LED 

 

Ankring och förtöjning  

o Lofrans ankarvinch 1000W 

o 80 m galvad ankarkätting 3/8” samt två 

kättingkrokar  

o Rocknaankare 25kg, deltaankare 20kg samt ett 

CQR ankare 

o Kättingtyngd 13kg 

o Ankarlina 2x40 m 

o Diverse förtöjningslinor och fendrar  

o Tyresö stöttor för uppallning på land (aldrig 

använda) 

 

Säkerhet  

o Livflotte för 6 personer Autoflug i container på 

rufftak (servad senast 2013) 

o Epirb McMurdo Sailor  

o Raymarine lifetagsystem  

o Tre länspumpar varav två elektriska  

o Larm för inträngande vatten 

o Gasollarm  

o Elektrisk avstängning av gasol på gasolflaskan 

o Ventileras separat utrymme med plats för 2 x 

P6 gasolflaskor  

o Danboj  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 

 

 

 


