
 
Diva 35.2 -2006 
 
WIN: EERDJD3410G606 
 
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  
Anders Hultman  
Mail: anders@batagent.se   
Tel: 0734-30 35 91 

Motor 
o Volvo Penta D1-30  
o Ny bälg 2018 
o 3-bladig foldingpropeller, Flexofold 
o Startbatteri AGM -2016 

 
Segel och rigg 

o Stående rigg i Dyform, vant och förstag 
o Rullfockssystem, Furlex TD 200, rulle under 

däck 
o Skena för själslående fock 
o Genuaskotskenor 
o 2 st Harken winchar, uppgradearade till ST 44, 

Selftailing 
o Fall i Spectra 
o Storsegel North Sails 3 Di Nordac 2018 
o Rutgerson Travare i mastlik 
o Segelkapell med integrerat Lazy Jack -2016 
o Självslående Fock Lundh Sails Vertec Jib 

2013 
o Code Zero Lundh Sails 2010 
o Tysk skotning och alternativ skotpunkt för 

storskotet  
 

Navigation, instrument och el 
o Raymarine S1 Wheel Pilot, ST6002 Smart 

pilot, Autopilot 
o Silva NX2 Server 
o Multidisplay med logg lod vind i Piedestal 
o Pod för instrument ovan nedgångslucka 
o Silva Steer Pilot för styrinformation 
o Silva Analog Speed 
o Silva Windpilot  
o AIS mottagare, Garmin 
o GPS plotter Raymarine eS75 med sjökort 
o VHF Shipmate RS8400  
o Radio med Bluetooth och högtalare i salongen 
o Högtalare i sittbrunn 

o Landström med laddare och kabel 
o Förbrukningsbatteri 140 Ah AGM -2010  
o Solcellspaneler 110W med regulator 
 

Däck  
o Peke Båtsystem integrerad med pulpit, 

ankarrulle och stävstege 
o Ankarvinsch, elektrisk i aktern med Delta 

ankare 15 kg och blyad lina 
o Teak i sittbrunn, bänkar, badplattform 
o Jefa RP300 Styrsystem med länkarm och 

piedestal med kompass 
o Extra stor ratt 5 eker 140cm 
o Knapar midskepps 
o Skinnklädsel till ratten, Skarvsömmar behöver 

översyn 
o Sprayhood  
o Sittbrunnskapell 
o Fendrar, 6 st med hållare på öppningsbara 

”grindar” i aktern 
o Elektrisk länspump 
o Manuell länspump 
o Extra ankare av typ Bruce-15 kg, med lina 
o Förtöjningstampar för, akter och midskepps. 
o Sittbrunnsbord Lagun, demonterbart 
o Sittbrunnsbord på Piedestal fällbart och 

utvikningsbart 
o Täckställning NOA, med utliggare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.batagent.se 

Komfort  
o Dubbla akterhytter 
o Våningssäng i styrbord akterhytt 
o Dusch i aktern 
o Dusch i toalett med avloppspump 
o Kylaggregat Isotherm 3200 ASU 
o Kylbox med extra isolering 
o Spis med ugn 

o Gasol med extra tank 
o Extra manuell pump till diskho 
o Värmare Eberspächer, utblås i salong, 

akterhytt och förpik 
o Varmvattenberedare Isotemp 40 l 
o Bäddmadrass i babords akterhytt (använd, går 

med om så önskas) 
o Dammsugare laddbar via 220V 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


