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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.  
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www.batagent.se  
Björn Hägerman  
Mail: bjorn@batagent.se   
Tel: 072-322 23 10 

 
Motor 

o Motor Yanmar 3YM30 29 hk, åtkomlig 
från 4 sidor 

o Ankare i fören av Brucetyp 10 kg, 
o Ankare i aktern av Brucetyp 15 kg, 

Ankarolina 50 m. 
o Manuellt ankarspel i fören, 35 m kätting 
o Bogpropeller med styrning från sittbrunn 
o Trebladig foldingpropeller, Flexofold  
o Avstängbar motorrumsfläkt 

 
Segel och rigg 

o 2 st Storsegel 
- original från Quantum 
- UK Syversen X-Drive S-glas 

o 2 st Rullgenua 
- original från Quantum 
- UK Syversen X-Drive S-glas 

o Lazy Jack med Lazy Bag från UK 
Syversen 

o Kapell till Rullgenua 
o Alla fall neddragna till sittbrunnen 
o Block och trissor av hög kvalitet 

  
Sittbrunn 

o Rymlig sittbrunn med sittbrunnskapell 
med ståhöjd 

o Stort uppfällbart sittbrunnsbord i teak med 
separat kapell 

o Ratt med Älghudsläder med kapell. 
o Dynor 

 
El och instrument  

o Plotter, Standard Horizon (byte av GPS-
antenn ska utföras under maj 2019). 

o Raymarine ST60 Tri-data x 2, vind, djup, 
fart, temperatur (byte av temperaturgivare 
ska utföras under maj 2019) 

o Raymarine autopilot 
o CD-radio med högtalare i salong och 

sittbrunn, kan drivas med extern 
ljudspelare tex Spotify från mobil via 
Bluetooth. 

o Solceller 100 W med regulator 
o Portabel/Vikbar solcell 45 W 
o 1 st startbatteri 
o 4 st förbrukningsbatterier 75 Ah 
o Skyllermarkskopplingar och kablage 

mellan alla batterier. 
o 230/12 volt uttag i hela båten 
o Stor del av belysningen har LED 
o Batteriladdningsmonitor ,NASA BM-1 
o Batteriladdare vid landström 
o Kompass 

 
Komfort  

o Toalett Jabsco 
o Septiktank ca 45 l med däckstömning 
o 40 liter varmvattenberedare 
o Dusch på wc och i aktern 
o Webasto värmare med 4 utblås (respektive 

kabin samt i salongen) 
o Extra bäddmadrasser i både förpik och 

akterhytter för optimal sovkomfort 
o Skjutbart navigationsbord ger förlängd 

soffa. 
o Badstege i aktern med dusch 
o Landstigningsstege (kassett) i peke. 

 
o Kylskåp med frysfack 
o Gasolspis med ugn 
o Dubbel diskho 

o Ståhöjd ca 2 m i salong 
o Salong med soffor i konstläder 
o Klocka och barometer (tveksamt om 

barometer är så tillförlitlig) 
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Säkerhet  

o Dränerat gasolfack för 2 flaskor. 
Läckagekontroll. Tryckregulator (ny april 
2019). 

o 2 brandsläckare och en brandfilt. 
o Elektrisk länspump m automatik (vid 

vårrenovering 2019 upptäcktes att 
pumpen går men suger inte vatten, 
felsökning pågår) 

o Manuell länspump i sittbrunnen 
o I duschen finns en elektrisk länspump för 

att få bort vatten efter en dusch. 
 

Övrigt 
o Båtsmansstol 
o Landströmskabel 25 m med kontakt på i 

BB akterstuv 
o Reservdunk för diesel 10 l, röd hårdplast 
o 2st ”mjuka” vattendunkar à 10 l. 
o Myggnät och mörkerläggning på alla 

skylights 

o Gardiner 
o 2 st Båtshakar, varav en med 

teleskopfunktion 
o 1 st levang 
o 1 st borste med möjlighet att koppla in 

vattenslang (bra vid vårrustning av t.ex 
fribord). 

o 1 st bojkrok 
o 1 st hake för genomföring av tamp. 
o 1st ”potatisrensningsnät” 
o Teak i sittbrunn, på akter-, skarn- och 

fördäck, på lister och grabbräcke 
o Trappa, lejdare, med rundade steg. 
o Täckställning, aluminium och presenning 

för vintertäckning (presenningarna är 
gedigna, men drar mot slutet på sin 
livscykel). 

o Sedvanlig förtöjningsutrustning (linor och 
fendrar, 6st vanliga fendrar och en 
”kulfender”)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.
 


