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Fri	  prövningsrätt	  gäller	  vilket	  innebär	  att	  säljaren	  har	  rätt	  att	  välja	  vem	  som	  
skall	  förvärva	  båten	  oaktat	  vilket	  bud	  som	  kommer	  in.	  

Säljes	  genom	  Båtagent	  Sverige,	  www.batagent.se	  

Thomas	  Landegren	  

Tel:	  +46	  (0)762	  138421	  

Mail:	  thomas@batagent.se	  

	  

UTRUSTNING:	  

Motor:	  Yanmar	  4JH4-‐HTE	  (110)	  650	  tim	  

Mast	  med	  furler	  neddragen	  till	  sittbrunn	  

Fotsteg	  på	  mast	  

Storsegel,	  genua,	  inre	  stagsegel	  och	  genacker.	  

Försegel	  på	  fuerler	  neddragna	  till	  sittbrunn	  

Flytande	  skotpunkter	  för	  genua	  	  

Dubbla	  genuafall	  

Antenn	  isolerat	  akterstag	  

Running	  backstag	  

Autotpilot	  Simrad	  

Simrad	  NNS	  12	  

Simrad	  radar	  

Simrad	  ekolod	  

Teakdäck	  

Belysning	  i	  masten	  (spridarna	  och	  förkant	  mast)	  

Sittbrunnsbord,	  borttagbart	  .	  

Sprayhood	  och	  sittbrunnskapell	  	  

VHF	  vid	  navbord.	  Förberedd	  för	  VHF	  i	  sittbrunn,	  med	  separat	  antenn	  

Bogpropeller	  	  

El	  ankarspel	  i	  fören.	  50m	  kätting	  samt	  60	  m	  lina	  



Akterankare	  med	  50	  meter	  blyad	  lina.	  

4	  ankare	  varav	  ett	  Fisherman	  demonterat	  på	  däck.	  	  

Vattenburet	  värmesystem,	  5	  utblås	  och	  styrning	  i	  varje	  hytt,	  toaletter	  och	  salong	  

Värmare,	  diesel,	  Hurricane	  ITR	  	  	  

Varmvattenberedare	  

Pump	  för	  tryckvattensystemet	  

Handpumpar	  för	  färskvatten	  

Rostfria	  färskvattentankar,	  440	  l	  

2	  dieseltankar,	  tot	  ca	  400	  l	  

220V	  +	  batteriladdare	  +	  uttag	  i	  salong	  &	  kabiner	  

Ficher	  Panda	  (hjälpmaskin/dieselgenerator)	  3,5	  kW	  12	  volt	  (60	  tim)	  

Batterier	  (AGM)	  5	  st	  220	  AmpH,	  ett	  startbatteri	  75	  ampH	  

Stereo	  med	  högtalare	  i	  sittbrunn	  och	  salong,TV	  

4	  lågig	  spis	  med	  ugn	  	  

Bänkskiva,	  grön	  marmor	  	  

Kylskåp/	  frys	  med	  vattenkyld	  kompressor,	  Grunert	  

Salongsbord	  med	  barskåp	  i	  salong	  

El	  toalett	  i	  badrum,	  ytterligare	  en	  handpumpad	  	  med	  septitank	  

Salongs	  dynor	  och	  bäddmadrasser	  till	  hytterna	  

Öppningsbara	  decklights,	  7	  stycken	  

Mantågsportar	  	  

Fast	  monterad	  bad/räddnings	  stege	  

Elektrisk	  länspump	  

Handpump	  i	  sittbrunn	  

2	  stycken	  teakkistor	  på	  däck	  

Fendrar	  samt	  förtöjningsgods	  	  

	  

	  

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.	  


