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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.  
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Motor 

o Yanmar 3YM20C/SD20, 20 hk 

o Motortidsdisplayen ur funktion, total motortid ca 825 h 

o Byte propelleraxel och tätningar SD 20, 2021 

o Byte packning motorblock/avgasrör, 2022 

 

Segel och rigg 

o Storsegel Storsegel UK Syversen, X-drive Endumax, 2 rev, 5 genomgående lattor, 

april 2019 

o Fock, UK Syversen, X-drive Endumax, halskompensator, 3 vertikala lattor, UV-

skydd, augusti 2019 

o Fockkapell, slitet 

o Storsegelkapell i form av Lazybag – slitet 

o Rullfocksystem Furlex TD 

o Rodkick med gasfjäder 

o Stående rigg, Dyform i sidorigg 

o Selden mast 

o Stor- och fockfall Spectra, nytt fockfall 2021 

o Självslående fockskena 

o Akterstagsträckare multiblock 

o Bombroms 

o Winchfeeder/crossover block 2 st 

 

Komfort 

 

o Värmeanläggning Eberspächer D4 

o Kylaggregat Isotherm, sjövattenkylt 

o Varmvattenberedare 20 l 

o Stänkskydd vid diskbänk 

o Elektrisk sjövattenpump i pentry 

o Diverse krokar och inredning i skåp 

o Gasolspis med ugn 

 

Instrument och el 

o Logg B&G Triton, 2013 

o Ekolod B&G Triton, 2013 

o Vinddata B&G Triton, 2013, ny givare 2020 
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o AIS True Heading Carbon CTRX, klass B, 2013 

o Kartplotter Raymarine C90/w, integrerad med instrumenten  

o VHF ICOM IC-M505 inkl antenn 

o Landström med jordfelsbrytare  

o Permanentladdare 25 A 

o Extra förbrukningsbatteri, 75 Ah 

o Solcell, ca 30 W, på rufftak 

o Ankarlanterna LED 

o LED belysning i tak, salong.  

o Bränslecell EFOY 80, 2020 

 

             Däck och skrov 

o Elektriskt ankarspel i ankarbox, bytt 2015 

o Kortlänkad 8 mm kätting, ca 45 m 

o Aktre ankarspel, elektriskt, Blyad lina, ca 50 m 

o Bruceankare 15 kg, rostfritt, 2  st 

o Teak i sittbrunn 

o Sittbrunnsbord 

o Självskotande skot- och fallwinchar 

o Elektrisk storfallswinch 

o Kapell till ratt och pedistal 

o Skinnklädsel ratt 

o Tyskt storskotsystem 

o Epoxybehandlat skrov, ingen bottenfärg 

o Tryckpump för spolning av däck o ankare 

o Stabil stävstege 

o Extra gasolflaska i ankarbox ( totalt 2 st a’ 2,5 kg) 

 
 

 

 

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. 


