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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  
Anders Hultman 
Mail: anders@batagent.se   
Tel: 0734-303591 

Motor 
o Yanmar 3JH4E, 40hk 
o Segelbåtsdrev 
o 3-bladig fast propeller -2018 

 
Segel och rigg 

o Sparcraft 7/8-dels originalrigg, aluminium 
o Rulle till försegel och självslående fock 
o Ett spridarpar, bakåtsvepta 
o Fall för genacker/ spinnacker 
o Genomgånget av varv 2016 och olika delar bytta. Mast och rigg därefter ej nedtagen. 
o Nytt storsegel, 2017, North Sail, NPC Radian NDR 9,0, 5 genomgående lattor och 2 rev 
o Cunningham och spridarskydd, 53,79 kvm  

-2017 
o Rullfock, 2017, North Sail, NPC Radian NDR 9,0, 4 vertikala lattor, 33,40 kvm -2017. 
o Asymmetrisk Genacker med strumpa, nästan oanvänd, 2014, ca 120 kvm, mycket gott skick 
o Asymmetrisk, Okänd tidpunkt för inköp, ca 100 kvm, mycket gott skick, troligen/möjligen oanvänt, i North 

Sails genackerbag. 
o Lazy bag 2007, omsydd 2018 för att passa bättre det nya och större storsegel. Slitet och bör bytas. 
  

Skrov och däck 
o 2 winchar, 2007, varav en motoriserad 2018 
o 2 Genua/genacker/spinnackerwinchar, 2007 
o Lewmar, vikbar ratt, ny 2018 – väsentligen mindre än originalet för ökad möjlighet att röra sig runt 

sittbrunn.   
o Kompass på styrpulpet. Original från 2007, belysning fungerar inte. Dålig kvalitet på glas, 

svåravläst. 
o Motorgångslanterna i mast bytt 2016, övriga - sido- och akterlanternor, original 2007. 
o Ankare 15 kg – 50 meter kätting, båda nytt 2017. 
o Elwinch till ankare, 2007 med handhållenkontroll på sladd som pluggas in i uttag i ankarbox. 
o Samtliga bordsgenomföringar bytta 2014 i Frankrike. 
o Sittbrunnsbord, monterbart i teak -2018.  

 
Komfort 

o Varmvattenberedare, 20 literstank, ny 2017, går på landström och motorvärme från inombordsmotorn. 
o Dusch på akterdäck med kallvatten 
o Toalett med septiktank 
o Stereo i salong. Ny 2018, ej inkopplad. Fjärrkontroll 
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o Batterier 4 x 95 Amp AGM varav 3 för service och ett som startbatteri, nya 2017. Tre i gott skick, ett i 
godkänt skick.  

o Solpanel 100 W, limmad på rufftak, 2016 
o Solpanel 100W, oanvänd, ej monterad. 
o Laddregulator till solpaneler. Ny 2016, Ingång för ytterligare 100 w om man vill installera. 
o Laddare för batterier. Okänt inköpsdatum, troligen 2007, fungerar bra, endast vid landström och vid 

motorgång. 
o Batteriövervakningsdisplay. BM-1 Compact, sitter på panel intill navigationsbord 
o Gasolspis. Tvålågig med ugn, eltändning och ugnsbelysning, nytt 2018. 
o Dynor i kabinerna. Nya 2017 i de tre kojerna 
o Dynor I salong. Vit skinnimitation, nya 2017 
o Kylskåp. Original 2007, inbyggt.  
 

Instrument  
o Simrad 2007, går mot Simrad-plottrarna från 2007, NMEA 0183, går ej att få över till NMEA 

2000. Därav finns de dubbla plottersystemen. 
o Simradplotter CX34 vid navigationsbord, 2007, NMEA 0183, Simnet. 
o Simradplotter DS34 på styrpulpet 2007, NMEA 0183, Simnet. 
o B&G Zeus 3 plotter, 7 tum, löstagbar på styrpulpet, 2017. NMEA 2000. 
o Vindmätare B&G, 2017 i masttopp, NMEA 2000 
o Autopilot B&G 2017, Jefa originalmotor 2007, NMEA 2000, B&G Triton 2 display på styrpulpet. 
o Multidisplay 2 st B&G Triton 2 instrument, på styrpulpet, 2017 
o Framåtseende ekolod B&G, Forward Scan, 2018. NMEA2000. Givaren monterad i skrov men ej inkopplad 

mot plotter. (B&G Sonarhub 2018 finns och medföljer men ej monterad eller inkopplad) 
o VHF -2016, Icom, självflytande. 
o VHF, fast i panel vid navigationsbord. Antenn i masttopp, innebärande att fri höjd är 19,5 + ca 1 m = 20,5 

m ö vattnet. 
o AIS, B transponder, True Heading Grapdene, installerad 2014, NMEA2000. Andra båtar med B-

transponder ses därför i B&G Plottern och andra med AIS-transpondrar ser denna båt. 
o AIS-VHF splitter, Ej monterad, ny. 

 
Övrigt 

o Uppblåsbar livflotte för 6 personer i bag. Okänt om denna fungerar. Inte servad och oanvänd. Troligen från 
2007. Bör ses över. 

o Uppblåsbar dinge. Okänt inköpsdatum. Finns hos säljaren. 
o Utombordsmotor Zusuki, 2,5 hk, okänt inköpsdatum och oanvänd av säljaren. Okänt om den fungerar. 

Finns hos säljaren. Säljaren tar ej ansvar för dinge eller motor. 
o 8 tubfendrar och två klotfendrar 
o Livboj -2017 
o 3 st. brandstläckare 
o 2 st. brandfiltar 

 
 
 
 
 
 
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.
 


