
 
Chaparral 270 Signature -2011 
 
WIN: US-FGBY0141C111 
 
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 Gustafsson 
Mail: Niklas.gustafsson@batagent.se 
Tel: 070 720 42 20

Motor 
o Volvo Penta V8 5.7Gi 300-P 300hk. 

bensin med 300L tank. Sötvattenkyld 
o Motortimmar: ca 145tim 
o Volvo Penta Ocean X drev med Duo-prop 

(korrosionsskydd med titanium keramisk 
ytbehandling) 

o Drev-bälg bytt 2019 
o 1 x Startbatteri 75 Ah 2020 

 
Skrov, däck och annan utrustning 

o Trimplan 
o Powertrim 
o Tiltbar ratt för bekvämare körning 
o Rostfritt ankare i fören.  
o Plogankare med lina i akter 
o Wet bar i sittbrunnen med Kylbox. 
o Mattor i sittbrunnen. 
o Helkapell som är modifierat för att kunna 

sitta raklång längst bak samt möjlighet att 
klä av för att endast köra med biminitopp. 

o Hamnkapell 
o Badbrygga med badstege 
o Blå miljöbelysning i sittbrunnen  
o Dusch på toalett o badbrygga. 

 
 

Inredning, el och instrument  
o Logg med: Ekolod för djupmätning, 

Vattentemperatur, bränsleförbrukning  
o Varv och knopmätare  
o Kompass 
o Garmin GPS-plotter. (2011) 
o Integrerad stereo, manövrerbar från kabin, 

förarplats och badbrygga 

o Pentry med mikrovågsugn samt spisplatta 
(kombinerad el & spisbränsle) 

o Kylskåp Dometic 65liter 
o 2st 75Ah Förbruknings batterier -2020 
o Landströmsanläggning med batteriladdare 
o Batteriskiljare för separering av start resp. 

förbrukarbank. 
o Värmare Eberspächer D4 -2021 
o Varmvattenberedare 22l 
o Färskvattentank 83L 
o Vakuumtoalett med 65L septiktank & 

däckstömning 
o 12V uttag I kabin och vid förarplats  

 
Säkerhet och Övrigt 

o Automatiskt brandsläckningssystem i 
motorrum, Fireboy  

o Brandsläckare vid förarplats. 
o Sensorer som varnar om oljenivån är låg i 

drevet eller om det finns vatten i oljan 
(givaren byttes 2021) 

o Sensorer som varnar för vatten i bälgen 
o Elektriska Länspumpar 
o 4 x fendrar  
o 4 x förtöjningstampar  

 
Kända fel 

o Fällfunktion på förarsätet är ur funktion 
o Instrumentet för Power trim släpar lite i 

sin indikation 
o Varvräknaren visar något mer än 

verkligheten, (uppmätt med dator) 
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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
 


