
Facil 35 - 1981 
 

 

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 

• Solé Diesel Mini 29 hk, 

• Motortimmar: ca 200h 

• Volvo Penta saildrive med foldingpropeller 

 

Komfort 

• Dynor, ny klädsel med blixtlås och fuktskydd gjordes 2018 

• Gasolspis med ugn 

• Kyl/Frys Isoterm 

• WC manuell med septiktank 50l 

• Webasto dieselvärmare, nytt 2018 

• 2st vattenpumpar, nya 2018 

• Köksblandare för söt och saltvatten, ny 2020 

 

Rigg och segel 

• Selden Furlex rullsystem för fock/genua, nytt 2017 

• Rodkick, nytt 2017 

• Självslående focksystem, kan skotas från både bb och sb sida 

• Storsegel Dacron, Boding nytt 2017 

• Rullfock Dacron, Boding nytt 2017 

• Genua äldre 

• Gennaker med rullsytem, Boding 2018 

• Spinnakrar äldre, Spinnackerstrumpa från 2018 

• Försegelkapell, Boding nytt 2018 

• Lazybag med lazyjacks, Boding nytt 2017 

• Spinnackerbom 

• Alla skot och fall nya 2018, utom uthalet till storseglet 

             

Instrument och elektronik 

• Garmin 2010 plotter 10” skärm, ny 2018 

• Raymarin Autohelm 2000 autopilot med fjärrkontroll, nytt 2017 

• Ekolod 

• VHF Cobra med nödsignal 

• Motorlanterna med däcksbelysning, nytt 2020 

• Stereo, Boss marin med bluetooth och fjärr och 2st högtalare, nytt 2018 

• Ankarlanterna, nytt 2020 

• Solceller 2st 80w + 50w 

• Solcellsgenerator, Biltema (behöver bytas) 

http://www.batagent.se/


www.batagent.se 

• Batterivakt Biltema 

• 2st 80ah förbrukningsbatterier, nya 2018 

• 1st startbatteri, nytt 2018 

• 1st extra batteri, ej inkopplat 

• Underhållsladdare 

• Landström  

• LED-belysning över allt 

• Selftailing tillbehör till vinschar 

 

Däck och skrov 

• Sittbrunnskapell nytt 2019 

• Sprayhood, nytt 2017 

• Peke med stege, nytt 2017 

• Badplattform med stege 

• Eva teak halkskydd, nytt 2019 

• Rorkultsförlängare 

• Sittbrunnsbord i aluminium 

• Aluminiumställning för montering av solbädd i sittbrunn 

• Extra förtöjningsknap 

• Förtöjningsgods 

 

Övrigt 

• Sportyak jolle, orange/vit med aluminium/plast åror 

• Nydragen el i båten, ca 80% 

• Sjökort för Stockholms skärgård 

• Nyservade vinschar 2020 

• Köl och kölbultar servade 2020 

• Bottenfärg VC17 

 

 

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 

 


