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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, Niklas Lindgren 
Mail: niklas.lindgren@batagent.se , Tel: 0709-505 989 
 
FAKTA 
Längd: 12,5 m 
Bredd: 3,86 m 
Djup: 1,80 m 
Depl: ca 8500 kg 
Kölvikt: ca 3200 kg 
Höjd över vattenlinjen: 19,3 m exkl antenner 
Design: Karl-Johan Stråhlmann 
Motor: Volvo Penta D2-55, nr: 5102972044, S-drev, Volvo Penta tre-bladig folding propeller 
Bränsletank: 240 l, inkl extra tank 
Vattentank: 320 l, inkl extra tank 
Septiktank: 77 liter 

Utrustning och gjorda uppdateringar 
Vitt skrov med blå dekorlinjer. 
Inredning i teak 
Version med dubbla akterkabiner delvis skräddarsydd. 
Större toalett 
Teak däck, sittbrunn och badplattform. Slipat 2018 
Portar i mantågen BB o SB 
Seldén 2 spridarmast , stående o löpande rigg, Antal skena för storsegeltravare 
Älgskinn på mast i salong 
Cobra styrning med älgskinn på ratt, nytt 2021 
Bom med single-line rev och uthal 
Carbon spi bom och separat genaker bom 
Andersen vinschar ( 6 stk), större än standard) 
Furlex genuarulle 
Selden rodkicker 
Isolerat häckstag 
Seldén hydraulisk backstagssträckare 
Effektivare generator på motor och Sterling laddnings-styrning (2017) 
Bogpropeller med fjärrstyrning , Vetus, separat batteri i fören 
El-ankarspel i fören, Bruce ankare x 2 
North Sails NPL Tour XI White NorLam Xi09 CRW, storsegel, 2017 
North Sails NPL Tour Xi White NorLam Xi11 CRW, genua 108%, 2017 
Stacker + lazy jacks för storen , skydd för genoan, 2017 
North Sails Gennacker G2 + fall och skot 
Stormfock 
Eberspächer värmare D5 
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Gas-spis med ugn 
Isotherm kyl 
Varmvattenberedare, motor o landström 
Corianytor i pentry och toa 
Flexima 14 cm madrasser i förpiken 
Kompass intarsia i salongsbordet 
Separat salongsbordsextension 
Cocktailbord i pentryt 
 
Raymarine logg , eko, vind 
Raymarine radar med antenn i mast (+ ljudsignal) 
Raymarine plotter  x  2 + sjökort för Östersjön 
Raymarine autopilot 6000 
TV + antenn med förstärkare 
Blaupunkt radio med högtalare också i sittbrunn. 
Dusch på toan och på badplattform 
Mastervolt landström med laddningsaggregat 
3 x gelbatterier + start 
 
Zodiac gummijolle med Torqueedo snurra 
Goebius ultraljud nivåmätare i septictanken 
Sittbrunnsbord 
Ljus i sittbrunn från bommen 
Sittbrunnstält, bomtält 
Dusch på toalett och i sittbrunn 
Läsljus i salong Prebit med USB laddning (2018) 
Riklig löpande rigg , Dyneema skot 
Boomlock preventer 
Livflotte Viking (6 pers.), service ej garanterad 
 
Innan leverans utförs följande, vilket ingår i leveransen; 
Genomföring och ventil på toaletten, samt toalettslangar byts 
Gasolslangar byts 
Brandsläckare byts om de är äldre än fem år 
Förbrukningsbatterier byts 
Blandare byts 
Rengöring av rost vid mastfot och på kölbultar åtgärdas 
Åtgärd av läckande manlucka på dieseltank 
Smörjning av samtliga luck och lådlås 
Borttagning, samt avregistrering, av finsk registrering och namn 
Översyn av sprayhoodfästen 
 
 
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. 

 


