
 

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: 0046(0) 73-430 35 91 

 

 

Nenad Sušanj 

Mail: nenad@batagent.hr 

Tel: +385 (0)99 22 11 589 

 

Däckutrustning 

Teak i sittbrunn 

Solskyddsgardiner till samtliga fönster och 

skylights + myggnät 

Läderklädsel på rattar 

Dynor till sittbrunn 

Soldynor till fördäck 

Varmvatten dusch badplattform 

Däckbelysning  

LED-lanternor 

El ankarwinch med 20 kg rostfritt ankare med 

50m kätting. Fjärrkontroll. 

Bogpropeller Max Power 

2 x Harken 44,2 vinschar 

2 x elektiska Harken 48,2 vinschar för Genua 

Sprayhood ny 2016 

Bimini   

 

Komfort och säkerhet 

Alla bordsgenomföringar i komposit (nya 2017) 

TV/DVD Toshiba 22t – tv antenn i mast  

220 v uttag i samtliga kabiner och toaletter 

Stereo med Subwofer (ny 2016) 

2 högtalare i salong + 2 i sittbrunn 

Alcantara sandfärgad klädsel på dynor 

Bädd madrasser till samtliga 7 sovplatser 

Solskydd rullgardiner till alla fönster och 

skylights 

Isotherm kyl + separat frys  

Dimmer i huvudkabin 

3-lågigt gasolkök 

Gasvarnare + elektrisk avstängning 

2 gastuber 

Reservankare 

2 brandsläckare 

 

Nödraketer 

1 hästskoboj 

1 lifesafer 

4 extra flytvästar 

Vinterkapell 

Hållare för utombordare 

Dinge ”Bombard” 

Förtöjningslinor + fendrar 

 

Elektronik 

Raymarine ST 60 tridata + autopilot + wind + 2 

graphics 

Raymarine plotter C90 

Raymarine digital radar 

Raymarine autopilot 

VHF Raymarine 1 i sittbrunn + 1 i salong 

MOB-system med handledsklockor 

Webasto värmare 

Mastervolt Inverter/laddare 2000w/100a = alltid 

220v ombord 

Landströmsanslutning med kabel 

7 batterier Nya 2016 

 

Segel och rigg 

UK Syversen  

Hydra Net Top Class storsegel för rullmast 

Rullgenua Hydra Net Top Class Spectra triradial 

med Uv skydd. 

Rullkapell 

Gennaker med strumpa 

Hydraulisk aktertagsträckare och kick 

Selden inmast Mainsail furling 

Furlex Genua furler 

Spinnakerbom Selden och full Gennaker 

utrustning inkl. peke. 

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. 

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

