
Bavaria 34 Cruiser 

Data på udstyrs listen er oplyst af bådens ejer. Båtagent har ikke haft mulighed for at gå igennem listen i 

detaljer. Listen og de oplyste data forventes at være korrekte, men kan ikke garanteres af Båtagent. På 

billederne kan der forekomme andet udstyr, det er kun udstyr som er oplyst på ovennævnte liste, som indgår i 

bådens pris.  

 

Udstyrsliste  

 

Bavaria 34 Cruiser – 2009 

WIN/HIN: DE-BAV34C9F809 

  

 

Frit valg gælder, hvilket indebærer at sælger er i sin fulde ret til at vælge, hvem som 

skal købe hans båd uanset hvilke bud, som er modtaget på båden. Båden formidles gennem 

Båtagent Danmark www.baadagent.dk  

Kontakt: Michael Staufeldt. michael@baadagent.dk, Tel.: +45 2148 8880 eller erik@baaadagent.dk, 

Tel.: +45 2164 5214   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fakta 

Værft: Bavaria Yachtbau 

Årgang: 2009, 

Motor: Volvo Penta D1-20 3 Cyl, (18 HK) 2009. Motornr. 868984/5102 

Motortimer: Ca. 640 

Sejldrev (Membran skiftet i 2017) 

Tre-bladet VP foldepropel 

Længde: 10,71 m 

Bredde: 3,60 m 

Dybgående: 1,90 m  

Vægt: Ca. 5700 kg 

Mastehøjde: ca 15 m 

Brændstoftank: ca. 150 l 

Vandtank: ca. 210 l 

Septiktank med dækstømning 

Bund behandlet med 5x epoxy, 2 x VC 17 kobberbundmaling 

Samtlige skroggennemføringer og ventiler skiftet i 2017 

Teakdæk, vakuumlimet (2017) 

Sprayhood og cockpittelt lys gråt meleret (2017) 

Formsyede cockpithynder (2017) 
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Rig og sejl 

Storsejl fra 2009, gennemgået af sejlmager i 2017 (Elvstrøm)  

Easypack system (2017) 

Rullegenua  (2019) Elvstrøm 

Genakker (2017) Elvstrøm 

Stormfok  

Agterstags strammer 

Bovspryd til genakker 

 

Elektronik och el 

Garmin GS Map 720 GPS plotter 

Raymarine Log 

Raymarine Lod 

Raymarine Wind 

VHF  Silva 

Kompas (Bavaria)  

1 140Ah Gel forbrugsbatteri (2017)  

1 startbatteri (2017) 

Lader Quick 25Amp, (2017) 

FM Radio (plus en ny i reserve) 

 

Komfort og andet 

Køleboks med isterningsboks 

Trykvand (varmt og koldt, pantry, toilet og ved badeplatform) 

Webasto dieselvarmer (Service bestilt) 

ENO komfur med ovn (2017) 

Mikroovn (2017) 

Gasinstallation gennemgået i 2017 

Alcantara hynder i salon og nye madrasser i kahytter (2017) 
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Badeplatform (elektrisk med integreret badelejder) 

Stort cockpitbord i teak integreret til styrpult med opbevaringsrum 

El spil til anker med kæde (Lofrans) 

Extra anker med blyline 

Bowthruster med separat batteri 

Landstrøm med kabel 

TV-antenne i mastetop 

Ratcover 

Fendre og fortøjninger 

 


