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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: 10,35 m 
Längd i vattenlin: 8,80 m 
Bredd: 3,30  m 
Djupgående: 1,60 
Masthöjd: 14,50 m 
Deplacement: 5500 kg 
Kölvikt: 2300 kg 
Diesel: 90 l 
Vatten: 150 l 
Konstruktör: Carl Beyer 
Motor: VP MD 2003, 28 hk. Okänt antal gångWmmar. Kylsystem rengjort. Ny avgaskrök samt termostat 
2022, 3-bladig fast propeller 

 
Bakgrund och utrustning  
 
Vid beställning gjordes eX par förändringar gentemot originalet; 
 
Ingen teak på ru[aket 
En öppnare siXbrunn med rorkult istället för raXstyrning 
Storskotets vinschplacering på styrbords sida utav nedgångs luckan inne under vindrutan.  
Neddraget försegelfall går också hit 
Extra inbyggda stärkande stringers i längsgående riktning 
 
Epoxy behandlat skrov under vaXenlinjen. Wdsuppgi^ oklar 
Teakdäck byX ca 1999-2000 
Inbyggd badpla_orm, teak klädd med ros`ri badstege 
Båten har ståX inomhus i varmhall på Vindö Marin samt på Kolviks Varv. Endast de sista fem åren 
utomhus, täckt med däcks ställning typ NOA 
 
BoXen helt renskrapad 2021 
NyX storsegel, endast använt sommaren, 2022 
Original finns kvar samt en hårdvinds stor utan laXor, mindre buk. Bindrev. 
Ny Seldén Furlex 200s rulle, 2021 
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Genua, kryssfock samt en 110% fock 
Löpande rigg, Dynema, 2022 
 
Ny sprayhood, 2022 
Air X vindgenerator, 2021 
Sailor RT 2048 VHF 
Raymarine ST ekolod 
Lowrance LMS 334c GPS med div sjökort 
 
Raymarine radar R18 
Raymarine C80 GPS/PloXer 
Lowrance VHF, ej inkopplad 
Eberspächer D3 (delvis ur funkWon) 
Isoterm kylaggregat, ny styrenhet 2021 
 
Original gas spis/ugn 
Lu^spalt under kojerna 
Ny Jabsco twistn´lock pump Wll WC 
Tiny Tots lilla vedkamin på huvudskoXet bredvid masten, 2021 
Ankar spel Lofrans Royal manuellt ankarspel med 70m 8mm käpng, 2021 
 
Ankare CQR 16kg 
Bruce 10kg häckankare med 6m 8mm käpng och lång grov ankarlina 
Autohelm autopilot på rorkulten 
2x C Plath Mercury kompasser om var sida nedgången, servade 2022 
Led lampor i samtliga lanternor, 2021 
Delvis LED inne i båten 
 
Inför säsongen 2023 har säljarna planerat tänkt aX med nyinköpta proffsverktyg polera upp de 
vinröda banden som följer friborden i vaXenlinjen samt under relingen och runt om ruffen. 
 
SiXbrunnen är omnåtad och det skall bytas Wll skruvar med flata skruvskallar och pluggas om. 
Det finns en ca 65mm lång spricka i teakfotlisten på styrbordssidan. En gammal skada som är 
kosmeWsk. På masten är två knapar borXagna då dessa fall idag löper Wll siXbrunnen 
 
Allmän information om säkerhetsutrustning 
All säkerhetsutrustning, t ex livflotte, EPIRB, brandsläckare, nödraketer etc. är att betrakta som 
personlig utrustning och skepparens ansvar att hålla uppdaterade. Säkerhetsutrustning som ingår i 
utrustningen, enligt listan ovan eller lämnats ombord enligt överenskommelse, kan behöva service 
och/eller uppdatering eller komplettering för att uppfylla den nya ägarens behov och önskemål.  
 
 
 
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. 

 


