Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att sälja till vem som skall
Förvara båten oaktat vilka bud som kommer in
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www.båtagent.se
Håkan Bengtsson
Mail: hakan.bengtsson@batagent.se
Tel 0739 858810
Forgus 321 -1990 Byggd på Forgusvarvet i Henån

Motor
Volvo Penta 2030 (28hk) samt 3 bladig foldingpropeller installerat 2013 inkl backslag
Då gjordes även uppdatering av motorrum med bla ny isolering etc etc

Elektronik
2013 Installerades 2 multiinstrument log,lod,vind av märket BG, sen tidigare finns kompass och
2 gamla instrument i panelen som är bortkopplade, Övrigt 9 tums plotter Raymarine samt
Autopilot Raymarine 2000, vhf, stereo med cd. Plotter, Vhf, stereo nytt 2013
El
Batterier 3 st varav 1 startbatteri, batteriladdare, landström, instrumentpanel på stb sida nås från
sittbrunnen

Däck
Ankarspel akteröver med kätting, ankarulle föröver, ny sprayhood 2018, äldre sprayhhod med
sittbrunnskapell finns också med, 2 st skotvinchar Andersen 46 st samt 1 st Andersen på mast,
Livflotte, solcell, badbrygga, sittbrunnsbord, spinnlock rorkultsförlängare fram
Teakdäck på rufftak, skarndäck, sittbrunnsdurk samt sittbrunnsbänkar, rufflucka med
ventilationsgaller, Öppningsbar portlights från akteruff mot sittbrunn
Grindstolpar på stb och bb, stävstege, 2 st solcellsventialatorer

Comfort
Värmare, Kyl, varmvatten i pentry och toa med ny beredare 2013, ny toa 2013 med septitank och
däckstömning 3 lågig spishäll från 2013, mycket ny armatur med bla nattbelysning
Nya dynor 2013 i hela båten

Segel/mast
Seldenmast med furlex.
1 storsegel med genomgående lattor
Genua från 2010
Gennaker från 2010
Bomkapell

Övrigt
2013 gjordes en omfattande uppdatering med installation av bla ny motor, propeller,
varmvattenberedare, botten blästrades och alla genomföringar byttes, epoxybehandlad botten,
nya dynor, nya instrument, ny toa med tank och däckssug samt mycket mer,
Övrigt som följer med är ankare, tampar, fendrar mm
Båten levereras sjösatt

Uppgifterna är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft möjlighet att gå igenom
utrustningslistan detalj för detalj. Uppgifterna förväntas vara korrekta men kan inte garanteras av
båtagent

