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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  

Björn Hägerman 

Mail: bjorn@batagent.se   

Tel: 072 322 23 10 

 

 

 

 

Motor 

o Volvo Penta D4 300 hk 

o Motornummer, A245443  

o Motortimmar, 365 h 

o Bogpropeller, Sleipner 

o Elreglage PTA, anpassar drev-vinkel efter 

båtens fart 

o Auto trimpaket, inkl. GPS och gyro2 

o Bottenmålad 

 

 

Komfort 

            

o Dusch på badbrygga med varmvatten 

o Dynor i ruff och sittbrunn 

o Inredning i amerikansk vitek 

o Kylskåp 50 liter 

o Spis med keramikhäll, Nordic 85DT, 

diesel 

o Rostfri diskho med varmt vatten, kran för 

sjövatten 

o Toalettrum med handfat och manuell toa-

stol 

o Toalettstol utbytt till större 

o Tryckvattensystem inkl. 

Varmvattenberedare 20 liter uppgraderad 

till 40 liter 

o Värmare, Ebersprächer Airtronic, diesel 

o Gångvärme 

o Centraldammsugare, Dometic CV2004 

 

Instrument och el. 

o Batterier, 3 st. à 100Ah  

o Extra batteri inkl. kablar, 1st. à 100Ah 
o Landström/batteriladdare, Mastervolt 

o Kartplotter, Garmin 4010, 10 tum skärm, 

VEU711LSweden South V2017 

o Radar, Garmin GMR 18HD 

o WHF-Radio, Garmin 200i 

o Tjuvlarm GPS, spårsändare, redKnows 

minifinder 

o Bogstrålkastare, rostfria, Barnegat QL-

3294   

o Fjärrstyrd strålkastare på targabåge 

o Lantärnor, LED 

o LED-belysning, sittbrunn o gångbord, 7st 

o Ankarspel i aktern med fjärrkontroll, 

Genius Quick 

o Extra 230v uttag vid passagerarplats 

o Högtalare i sittbrunn 2 st 

o Radio, FUSION MS-RA200, USB/MP3, 

AUX, iPod/iPhone, 

o Vindrutespolning, Roca, 2 st. 

 

Däck och skrov 

 

o Vitt skrov med silver-stripes 

o Badstege på badplattform  

o Teakdurk i ruff 

o Kapell över sittbrunn, akter 

o Härdade rutor 

o Kapell över cockpit 

o Rostfri targabåge 

o Länspumpar, 2 st 

o Epoxibehandling 

o Knapar på sarg, midskepps, 2 st 

o Knap på sarg, akter centrum, 1 st 

o Sidobänk, akterdäck 

o Teakbord i sittbrunn 

o Teakdurkar sittbrunn och gångbord 

o Stävskena  
o Täckställning Noa 

o Vinterpresenning 

http://www.batagent.se/
mailto:bjorn@batagent.se


www.batagent.se 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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. 


