
 

Lagoon 440 - 2007 
 
FR-CNB44228E707 
 

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  

Aron Borg 

Mail: aron@batagent.se   

Tel: 0708-79 00 02 

Motor 

o 2 x 55 hk Volvo D2-55 

o Dubbla motorreglage vid navigationsbord 

o 3-Bladig foldingpropeller  

 

Segel och rigg 

o Storsegel och genua (original i gott skick) 

o Lazybag  

o Extra tamp i masten för framtida segel 

o Nytt storfall 

o Rostfria stäv 

o Ny mast – 2010 

 

Skrov och däck 

o Ankare 25 kg, 35 m kätting D12 

o Dynor till aktersittbrunn  

o Belysning till badplattformar, sittbrunnar och flybridge 

o Spolpump med sjövatten/färskvatten på däck 

o Teakbord till sittbrunn 

o Dävertar  

o Pulptar med träsäten  

o Rutor runt sidor på aktersittbrunn  

o Nytt sittbrunnskapell  

 

Inredning, el och instrument  

o Myggnät till samtliga däcksluckor 

o 4:e och 5:e service batterier 140 Ah 

o Septiktank med däckstömning BB akter 

o Septiktank med däckstömning SB akter 

o Toalett med elektrisk spolning SB 

o Fotpump för sjövatten i pentryt  

o Dieselvärmare 2 ST 4 KW 

o Komfortlattor under dynorna 

o Tvättmaskin 3 kg 220 V 

o E120 display vid övre styrplats 

o Navigationspaket Raymarine C  

o Radar antenn 2 KW 24 NM 
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o Radio och CD/MP3 spelare + 2 högtalare i salong  

o VHF Raymarine 54E med DSC 

o Vattentäta högtalare till sittbrunn och flybridge  

o Mastervolt laddare / inverter Mass combi laddare 60 Amp, inverter 1200 w 

o Mastervolt Elcentral kpl med jordfelsbrytare och säkringar 

o Mastervolt isolationstransformator 

o Mastervolt solladdare Solar Charger Master 

o Mastervolt display för strömförbrukning, spänning, landströmssäkring mm 

o Bogpropeller nedfällbar RMC Swingtruster 10 Hk 24 Volt 

o 2 st batterier för bogpropeller moterade vid bogpropellern 

o Voltmätare för bogpropeller vid säkringspanel 

o AIS transponder CTRX Class B 

o Solpaneler monterade över gummijolle 6x50 w 

o Nya batterier lead carbon AGM 

 

Övrigt 

o 2 x brandsläckare 

o Fendrar 

o Förtöjningstampar  

o Gummijolle, Great Wite 330 med aluminiumbotten -2018 

o Utombordare 10hk 2-takts Mercury  

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

 


