
 

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  

Aron Borg   

Mail: aron@batagent.se   

Tel: 0708-790002 

Motor 

o Volvo Penta 2040, sötvattenkyld, ca. 10 år 

gammal 

o Trebladig Gori propeller 

o 75 Ah startbatteri  

 

Instrument och el 

o Hela el-systemet bytt 6 år sedan 

o Genomgående LED belysning och lanternor 

o VHF-radio Shipmate  

o Autohelm autopilot  

o Kompass  

o Ekolod med termometer och ankarvakt, dubbla 

givare 

o 2 förbrukningsbatterier totalt 150 Ah 

o Två vridbara solpaneler på pushpit  

o Landström med jordfelsbrytare 

o Batteriövervakare 

 

Segel och rigg 

o Rullgenua, Syversen Goldstar  

o Furlex-system. Nyrenoverat 

o Storsegel bytt för 10 år sedan och renoverat 

för 4 år sedan, lösfotat med kapell med Lazy 

jacks snabb-rev, hel nytt 

o Självslående fock Syversen m. Cutter-stag. 

Installerad för 9 år sedan och då byttes även 

hela den stående riggen (alla vajrar). 

 

 

Däck  

o Teakdäck bytt för ca 8 år sedan 

o Alla rutor samt vindruta med aluminiumram 

bytta för ca 8 år sedan 

o Sprayhood och kapell ny renoverat 

o Strålkastare 100W  

o Däcksbelysning  

o Danforth plogankare med 50 m ankarolina och 

kätting 

o Delta plogankare 16 kg med 50 lina och 

kätting 

o Förtöjningslinor och bergskilar 

o 65 m förtöjningslina  

o Rostfri stävstege 

o  

 

Komfort  

o 40 liters varmvattenberedare 

o Resårmadrasser använda ca 1 år  

o Övriga dynor omklädda för 3 år sedan 

o Isotherm kylbox  

o Rostfri kardanupphängd 3-lågig spis och ugn 

o Tryckvattensystemet bytt 1995 

o Gasolvarnare  

o Toalett med septiktank och däckstömning 

o Dusch i sittbrunn 

o Stereo med radio och kassettbandspelare 

o Klocka och barometer i salong 

o Elektrisk vattenburen värmare, i samma 

system kan dieselvärmaren Reflekes användas

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. 
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