Royal Yacht Trader-40

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
Thomas Landegren
Mail: thomas@batagent.se
Tel: 0762-138421
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Motor
Motor 1, Cummins VT- 555-M 275 hp, drift tim. 1125
Motor 2 Cummins VT-555-M 275 hp, drift tim. 1198
Bränsletank (diesel) 2 x 500 liter
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Komfort
Värmare Webasto
Vattentank 2 x 500 liter
Varmvattenberedare motorvärme och landström
WC elektrisk med holdingtank
WC med handpump utan tank
Dusch 3 stycken en på WC i fören en på Wc i aktern samt en på badbygga
Kylskåp med frysfack, Isotherm
Frysbox
Gasspis med 3 lågor samt ugn. Elektriskt påslag.
Mikrovågsugn 230 V
Köksfläkt
Tvättmaskin (230 V)
Tv 17, 12 och 230 V
Radio/CD 2 st

Instrument och elektronik
• Elverk Mase 6000 6 KW
• Batterier totalt 10 stycken. Tre grupper á 3 batterier vardera. Två grupper förbrukning
en grupp för start. Elverket har ett eget batteri som inte kan förbrukas av annat (alla
nya 2018)
• Batteriladdare Vitron (2014)
• Landström 230 V
• Solceller 3 st 45 watt. En solcell per batterigrupp
• Navigation. Garmin 80000-systemet, kompletterad med ekolod. AIS mottagning
• WHF Kabin + ”slav” på flybridge. Garmin 300-serien
• Videoövervakning motorrum

Forts ….
Däck och skrov
• Kapell över flybridge med 3 öppningsbara rutor.
• Hamnkapell för flybridge
• Kapell över akterdäck med öppningsbara och demonterbara fönster
• Bogankare 30 kg med elektriskt ankarspel
• Ankare i akter 15 kg, Lewmar ankarspel, 10 m kedja med 40 m blyat rep
• Sidstege för ombordstigning från låga bryggor
• Badbrygga och Peke. Lång löstagbar stege för peke
• Dävertar samt motorlyft för utombordare

Övrigt
•
•

Förtöjningsgods och fendrar
Brandsläckare

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

www.batagent.se

