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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.  

 

Säljes genom Båtagent Sverige  

www.batagent.se  

Emil Alm 

Mail: emil@batagent.se   

Tel: 0723 - 204 255 

 

 

Motor 

• Volvo Penta MD 2003 

• Segeldrev S-20, bytt bälg 2020 

• 2-bladig fast propeller 

 

Komfort 

• Gasolspis med ugn och elektrisk tändning, Eno Opensea År 2015 

• 2 st 2kg gasolflaskor 

• Tryckvatten, varmt+kallt i pentry, toa o dusch. (Johnson AquaJet 13i, 2018) 

• Sjövatten manuell pump i pentry 

• Spolpump Johnsonpump WD3,5(2018) för spolning med sjövatten 

• Jabsco WC manuell ”Twist ’n’ lock” till septitank med däckstömning och 

havstömning 

• Kulventil för havstömning av septi , ny 2018 

• Septitankmätare Gobius 1 

• Varmvattenberedare ca 20l (motor och el) 

• Kompressorkyl Isotherm ASU (2011) 

• Värmare Ebersprächer Airtronic D4 (2006) 

• Barometer, klocka i mässing 

• Oljelampa ES. Sörensen i lackad mässing monterad med gyroupphängning. 

• Dynor och klädsel Flatmo (2007) 10cm i sittdynor o 12cm liggdynor (förpik o 

akterruff) 

• Solcellsventilator D/N Plus 

 

Rigg och segel 

• Isomat rigg med 2 bakåtsvepta spridare 

• Storsegel North Sails 2 rev genomgående lattor. (1999) Översyn 2014 

• Kryssfock, Gransegel Glider Multiradial Bainbridge GCL-X 65/75 (2011) 

• Rullgenua MAX North Sails (1999) 

• Genaker med strumpa North Sails (1999) 

• Rullkapell Gransegel typ Royal (2012) 

• Stackpack med lacy jacks Lundhs Sail (2015) 

• Rullsystem försegel Furlex 

• Rodkick med gasfjäder Benns 

• Spinnakerbom 

• Alla fall och trimlinor neddragna till sittbrunnen, stor-och genuafall Dynema 
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Instrument och elektronik 

• Logg Raymarin ST60+ (2009) 

• Ekolod Raymarin ST60+ (2009) 

• Vind Raymarin ST60+ (2009) 

• Autopilot Raymarin EV-100/P70. (2015) 

• Plotter GPS Raymarin 435.GPS och kort uppdaterat 2016 

• Navship´s M-Tech MT-500 VHF med DSC och GPS angivelse (från plotter) med 

masttopps antenn, extra högtalare i sittbrunn 

• Rundstrålande TV antenn Glomex Compact i masttopp 

• Kenwood Stereo USB (2012) med 2st. trevägshögtalare i salong samt 1 st. i sittbrunn 

• 2st Förbrukningsbatterier Tudor 115Ah Marine Dual (2012) 

• 1 Startbatteri Varta 60Ah 

• Batteriladdare CTEK M300. 25 Amp. för förbrukningsbatterier (2009) 

• Batteriladdare CTEC för startbatteri 

• Batterimätare Odelco Batt-Meter3 

• Solcell SunWind Energi SX-40 Multi monterad på NOA stativ i akter med regulator 

Helios HT8 

• Solamare vikbar solcell 50W med regulator 10A.(2016) 

• Landström med jordfelsbrytare, säkringar och flera uttag inne i båten 

• Galvanisk isolator Sterling Power ProSave E 30Amp. 

• Samtliga belysningsarmaturer och lanternor med LED 

• Ankarlanterna i masttopp 

 

Däck och skrov 

• Elankarspel Poweril Inside1000W i aktern med blyad lina och 10Kg Bruceankare 

• Kontroll till ankarspel på pidestal och fjärrkontroll 

• Extra Bruceankare 7,5kg 

• Ankarhållare Engbo 

• Stävankare 10kg rostfritt, Bruce-typ + ankarkätting 

• Bojfångare RF 

• Båtshake Hook & Moor 

• Förtöjningsgods 

• Rattpeidestal med extra båge och fäste för plotter och samtliga instrument 

• Hopfällbart bord fast i piedestal 

• Ratt 32” med rattklädsel grå älghud samt ekerskinn (2015) 

• Pulpit/Peke STB med tillhörande stege, ankarrulle och genackerfäste (2006) 

• 2 st. springknapar 

• Integrerad badbrygga med stege och dusch 

• Teak i sittbrunnen, samt badbrygga 

• Sprayhood + rostfria bågar och fästen, extra grabbräcke. (Sprayhood 2015) 

• Sittbrunnskapell (2015) 

• 2 st. genuavinschar Andersen 40ST 

• 1 st. storskotsvinsch Andersen 28ST 

• 2 st. vinschar fallvinschar på rufftak 

• Solskydd för sittbrunn 

• 4 st. fenderhållare i rostfritt på akterpulpit 

• Fäste för jollemotor på akterpulpit 

 

Övrigt 

• Vagga Press & Son 
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• Däckställning med aluminiumutliggare Press & Son 

• Presenning 2-delad PVC 620g/kvm Press & Son ( totalt 12x7m) 

• Brandsläckare 

• Livboj med hansalina 

• 2 st. säkerhetsselar med tillbehör 

• Båtbotten renskrapad (2004) och belagd med 7 lager epoxigrund International 

Gelshield och bottenmålad med International Cruiser One (blå) för Östersjön. 

• Motorreglage utbytt 2019 

• Nya spridare på rigg 2017 

• Nya bränsleslangar och kopplingar från Hydroscand 2016 

• Samtliga septislangar nya och septitank rengjord i samband med ombyggnad till 

däckstömning. 2015 

• Bränsletank rengjord och försedd med uttag för inspektion 

•  

 

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. 

 


