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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 

Mail: bjorn@batagent.se   
Tel: 072 322 23 10 

 

 

 

 

Motor 

o Perkins Caterpillar serno 311100615, 

modell 3011 C 

o S-drev, Volvo Penta (helrenoverat 2015)     

o 3-bladig foldingpropeller (ny 2015) 

o Generator (ny 2017) 

o Larmtablå motor (ny 2017) 

o Motortemperaturmätare (ny 2014) 

o Separat motorrumsbelysning 

o Extra länspump monterad i motorrum 

o Mindre reservdelar, 

filter,impeller,generatorrem   

 

Segel och rigg 

o Boding storsegel cruising laminat (ny 

2015 

o Boding rullgenua cruising laminat (ny 

2015) 

o Gennaker, vit med rött kors 

o CM Sailpack med lazy jacks, Kapell och 

Annat(ny 2015) 

o Rodkick 

o Bom Selden med 2-rev (ny 2014) 

o Rullförstag Furlex 200 (servad 2016) 

o Bombroms, ej monterad 

o Däcksbelysning i masten 

o Vindex 

 

       Komfort 
o 1 st specialbatteri till motor och ankarspel 

o Förbrukningsbatteri, 2 st 

o E-foy 140 (ny 2015), extra metanoldunk 5 

l 

o Landströmsladdare 

o Extra landströmsuttag 

o Inverter som ger 220V o ca 1500 W (ny 

2018) 

o Varmvattenberedare (ny 2017) 

o Varmvattensystem inkl. dusch på toa och 

däck. 

o Elektrisk avloppspump för duschen på 

toa. 

o Rymlig kylbox, med kompressor, 

termostat och kylplatta (ny 2015) 

o Gasolspis med ugn. 

o Extra läslampor i varje kabin samt salong 

o Gardiner 

o Specialtillverkade bäddmadrasser i för- 

och akterpik 

o Sjövattenpump för rengöring av däck etc 

o Toalett  med elektrisk spolning (ny 2015) 

o Septiktank med däckstömning med 

nivåmätare 

o Elektrisk öppning av septiktank 

o 4 st sänglampor LED 

o taklampor, samtliga med LED 

o Dimmad LED-ljuslist i kajutan 

o Gaslarm(ny 2015) 

 

            Instrument  
o Plotter Garmin 721XS, sernr 

32d002622(ny 2014) 

o Kompass 

o Framåtseende Ekolod Garmin, kopplat till 

plotter 

o Autopilot (ej monterad) 

o VHF stationär (ny 2017) 

o VHF handhållen 

o Vindmätare Garmin GMI20 (ny 2015) 

o Aktermast med TV-antenn och Cellwave 

fame FM-antenn (ny 2015) 
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o LTC TV 22” (ny 2015) 

o Stereo med bluetooth 

 

Däck och skrov 

o Båtsystem portabel kasettstege   

o 15 kg ankare i fören med ankarspel, 10 m 

kätting och 40 m tamp (ny 2014) 

o 10 kg rostfritt ankare i aktern med 50 m 

ankarolina(ny 2014) 

o Sprayhood med handhållare, Kapell och 

Annat (ny 2015) 

o Hansa-räddningslina (ny 2018) 

o Myggnät för ingång samt taklucka 

o Lewmar rattar, en stor och en mindre 

o 4 fendrar och fenderkorgar 

o Div. förtöjningstampar 

o 4 förtöjningstampar med fjädrar för y-bom   

o NOA specialbyggd täckställning 

o Bergskilar och hammare 

o Två längre förtöjningstampar 35 m och 40 

m 

o Extra gasoltub 

o Badstege 

o Brandsläckare 3 st 

o Brandfilt 

o Hansa-räddningslina (ny 2018) 

o Säkerhetspaket m pluggar och nödraketer 

o Landstigningsstege, för båtsidan   

 

 

 

 

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. 


