
 

Barracuda 1000 FB Exclusive - 1992 
 
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 
 
 
Data: 
Längd: 10,30 m 
Bredd: 3,30 m 
Djup: 0,90 m 
Deplacement: 5000 kg 
Bränsle: 400 l 
Vatten: 175 l 
Septictank: 140 l

Motor 
o Volvo Penta KAD 300-A EDC, 285 Hk 
o DRev DP-G 168, rostfria propellrar C-3 
o EDC multi display 
o Powertrim 
o Hydrauliska trimplan 
o Hydraulstyrning 
o Bogpropeller 4 Hk, dubbelkommando 
o 2st förbrukningsbatterier a 105 Ah, 2014 
o Startbatteri, 110 Ah, 2014 
o Batteriladdare förbrukning, 2003 
o Landström, NÅBABs elcentral med 

jordfelsbrytare 
 

Skrov och däck 
o Botten epoxibehandlad med NM 

böldspärr FS023, 2001 
o Ankarspel Anchorman Power 700 med 40 

m kätting, manövrerbart från 
förarplatsen och stäven, i fören 

o Ankarspel Engbo, renoverat 2017 med 
nya tryckskivor, 40 l blyad lina, 15 kg 
Bruceankare, 2005, fjärrkontroll i aktern 

o Dusch på akterdäck 
o Simpson dävertar med vinsch, max 100 kg 

mer styck 

o Fullt teakdäck 
o Heltäckande kapell på fly bridge, 2017 
o Akterkapell, 2017 
o Solskydd för rutor 
o Soldyna på fly bridge 
o Nya fly bridge rutor, 2015 
o Stävstege 
o Ny soffa på akterdäck, 2016 

 
Inredning, el och instrument  

o Jabsco eltoalett med spolpump, 2006, 
ompackade 2018 

o Samtliga sanitetsslangar bytta till 
diffussionstäta, 2018 

o Elektrisk tömningspump till septictank 
o Varmvattenberedare 40 l, Isotemp rostfri, 

2017 
o Eberspächer DLT dieselvärmare 
o Spishäll Wallas Ceramic 100, lysfotogen, 

ugn Wallas lysfotogen, monterat 2000. 
Servive häll 2006, ugn 2015 

o Kylskåp Isoterm 65 l, 2014 
o 1 länspump, manuell 
o 2 elektriska länspumpar 
o Marinstereo med fjärrkontroll, 2015, 

högtalare 2016 
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o Larm, touch guard med startspärr 
o Autohelm Sea Talk tridata ST50 
o Autohelm GPS Nav data ST50 
o Raymarine plotter C-80 med radar, radar 

overlay 
o Raymarine GPS antenn, 2015 
o Raymarine radarantenn 18” 2 kW, 2007 
o Raymarine VHF, 2017 
o 2 kompasser 
o 2 brandsläckare 
o 1 brandfilt  
o 2 brandvarnare 
o TV-antenn med förstärkare 
o Specialmadrasser i mittkabinerna 
o Dynor omklädda, 2000 
o Mattor nya, 2007 
o Gardiner och draperier, 2004 
o Gardiner mittkabiner, 2015 

 
Genomförd service 

o Service på värmare, brännkammare bytt 
mm, 2008 

o Byte av bottenventil/utlopp septictank, 
2008 

o Byte av magnetkoppling, kompressor, 
2010 

o Ny avgaskrök, 2013 
o Byte av samtliga remmar, 2014 

o Renovering av vattenpump, motor, 2016 
o Komplett drevrenovering, 2016 
o Ny kona till drev, 2017 
o Ny utgående lager, splines axel, 2017 
o Ny knappsats till trimplan på flybridge, 

2017 
o Renovering av sjövattenpump, 2017 
o Renoverat värmeväxlaren, 2018 
o Renoverat oljekylaren, 2018 
o Renoverat laddluftkylaren, 2018 
o Bytt till ny turbo, 2018 
o Nya värmeutblås i toa och förpik till 

dieselvärmaren 
o Ny engreppsblandare på toaletten, 2018 
o Nytt centrumnav till bakre propellern, 

balansering av båda, 2018 
o Byte bottenkran inkommande vatten till 

toaletten, 2018 
o Årligt byte av kompressorolja, 2019 
o Årligt byte motorolja och oljefilter, 2019 
o Årligt byte av Cyklon bränslefilter samt 

finfilter, 2019 
o Årligt byte av luftfilter, 2019 
o Årligt byte av impeller, 2019 

 
 

 

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. 

 


