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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  

Aron Borg 

Mail: aron@batagent.se   

Tel: 0708-79 00 02 

 

Motor 

o Volvo Penta MD17C, rak axel och sötvattenkyld 

o Generator (större än original) och startmotor -2020 

o Volvo Penta 3-bladig folding propeller 

o Kylvattenfilter 

o Bränsletankmätare -2019 

o 180 liter rostfri dieseltank 

 

Segel och rigg 

o Seldénrigg  

o Seldén furling till försegel -2000 

o Seldén spinnakerbom  

o Akterstagssträckare  

o Andersen 46 ST genuavinchar -2010 

o Andersen 28 ST spinnakervinchar -2013 

o North storsegel, 2 rev med 4 genomgående lattor -2006 (översyn 2018) 

o North genua 120%, nytt UV skydd -2006 (översyn 2018) 

o Äldre fock 

o Spinnaker  

o Lazyjacks och bomkapell 

o Storskot/talja -2019 

o Lazybag finns som alternativ till Lazyjacks  

  

Skrov, däck & styrning  

o Handupplaggt GRP med Lloyds certifikat 

o Teakdäck omlagt 2009 

o Teak på tofter, sarg och durk i sittbrunn 

o Sprayhood -2021 

o Sittbrunnskapell -2019 

o Sittbrunnsbord i lackad mahogny 

o Edson rattstyrning med läderklädd ratt 

o Autopilot Raymarine S1 Wheel pilot  

o El-ankarspel på fördäck Lofrance med 50 m galvad kätting och CQR ankare 15 kg 

o Bruce ankare 15 kg med ankarlina och rostfri kätting i akter 
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El och instrument  

o Elsystem och elcentral utbytt ca 2010 

o Landström med central och jordfelsbrytare 

o Inbyggd batteriladdare för start och förbrukningsbatterier  

o 4 x 75 Ah förbrukningsbatterier -2020 

o 1 x 75 Ah startbatteri -2020 

o 220V eluttag, 12V vid kartbord och sittbrunn 

o Kupolkompass i piedestal  

o Raymarine Axiom 9 GPS plotter i piedestal -2019 

o Silva Nexus vindinstrument  

o Silva Nexus logg  

o Silva kompass på skott 

o Aqua Signal rostfria lanternor  

o VHF radio Icom MD-69 vid kartbord 

o Stereo radio/CD Panasonic med 2 högtalare i salong 

 

Komfort & inredning 

o Inredning i teak och mahogny, mattlackad  

o Durk i mahogny med ljusa dekorränder 

o Nya ryggstöd och dynor i salong, stickkoj och förpik, fyllnad och tyg 

o Gardiner 

o Skeppsklocka och kompass i salong 

o 2-lågig ENO gasolspis med ugn -2020 

o Kylbox med Danfoss kompressor 

o Ho med tryckvatten varmt/kallt 

o Navigationslampa vid kartbord 

o Belysning i salong och pentry bytt 2016–2019 

o Jabsco pumptoalett med septiktank (manuell tömning) 

o Handfat med kallt tryckvatten på toalett 

o SPX tryckvattenpump -2016 

o Varmvattenberedare 22 liter 

o Eberspächer dieselvärmare -2018 

 

Övrigt 

o Div. tamp och fendrar 

o Båtshake 

o Manuell länspump Whale 10MkIII -2016 

o Brandsläckare 

o Bottenmålad med Hempel Mille svart 

o Reling Epifanes teaklack, blank 

o Inredning, Epifanes teaklack, matt 

 

 

 

 

 

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.

 


