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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  

Emil Alm 

Mail: emil@batagent.se   

Tel: 0723-204 255 

 

 

 

 

Motor 

o Volvo Penta MD2030, 29hk. 

o Volvo Penta 120 se-drev. 

o 3 bladig folding propeller. 

o Bogpropeller. 

  

Segel och rigg 

o Selden rullmast Typ RA med dragning till sittbrunn. 

o Selden Furlex rulle med förstagsprofil. 

o Skena för självslående fock. 

o Spinnakerbom. 

o Storsegel Vertech laminat hellaattat, Lundh. Översyn 2016. 

o Fock självslående Vertech laminat Lundh. Översyn 2016 

o Gennaker på rulle. 

o Gennakerutrustning. 

 

Komfort 

o Varmvattenberedare 40l. 

o Ebersprächer dieselvärmare, luftburen. 

o Webasto värmare vattenburen, element+golvvärme. 

o GSM-styrning av värmesystem. 

o Dusch v/k på badplattform. 

o Toalett med septiktank. 

o Corian i pentry. 

o Corian i handfat på toalett. 

o Dynor i Alcantaraklädsel. 

o Led-lampor inne, 12st. 

o 2-lågig spis med ugn. 

 

Instrument och elektronik 

o Raymarine ST60 Fart/djup/vind. 

o Raymarine C80 plotter i sittbrunn. 

o Raypilot ST6001 autopilot i sittbrunn. 

o Raymarine C80 plotter invändig styrplats. 

o Raymarine multiinstrument, invändig styrplats. 
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o Raypilot ST8001, invändig styrplats. 

o Raymarine VHF, invändig styrplats. 

o AIS sändare och mottagare. 

o Antenn Delta 12M, VHF/TV/Radio. 

o TV 

o Radio/CD med högtalare inne och i sittbrunn. 

o Landströmsanslutning med 4 uttag. 

o Batteriladdare Mastervolt 25A 

o Startbatteri, AGM 75ah 

o Förbrukningsbatterier 5x100ah, 2017. 

o Inverter 12-220V 

o Solceller 2st totalt 105W 

o Topplanterna i Tricolor och med ankarlanterna. 

o Alla lanternor är i LED. 

 

Däck och skrov 

o Sprayhood. 

o Sittbrunnskapell. 

o Biminitop. 

o Teak i sittbrunn och däck. 

o Vikbar ratt, Lewmar. 

o Elektriskt ankarspel i fören, 40m kätting, 15kg rostfritt Bruce-ankare och kättingräknare. 

Manövreras från sittbrunn alt. fjärrkontroll. 

o Elektriskt ankarspel i aktern 40m kätting, 13kg rostfritt Bruce-ankare. 

o Sjövattenspolsystem i för och akter. 

o Reservankare 12kg rostfritt Bruce-ankare. 

o Ankarolina. 

o Peke med löstagbar teleskopisk stege. 

o Vantskruvsskydd i aluminium. 

  

 

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. 

 

 

 

 

 


