
 

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: 0734-30 35 91  

 

Skrov  

o Vitt med röd dekorrand  

o Rostfri avvisarlist  

o Ankare integrerat i stäven  

o Ankare integrerat i aktern  

o Bogpropeller Vetus, 80 (800 N) 4,7kW  

o Skrov blästrat och spacklat samt 

epoxibehandlat med 2 lager NM FS 023 

böldspärr samt kloister epoxi Hempel 45163, 

2008  

 

Däck  

o Teakdäck inklusive överbyggnad, 

sittbrunnsbänkar, under winchar och 

badplattform. Teaktrall i sittbrunn.  

 

Motor  

o YANMAR 4HJ3-TBE, 4-cyl, 53 kW (72hk), 

gångtid ca 1500 H  

o 3-bladig fast propeller  

o Motorreglage samt bogpropeller vid ratten på 

piedestalen  

o Aquadrive, vibrationsdämpande koppling 

med fundament  

 

Rigg  

o Selden rullmast, elektrisk  

o Elektrisk rullstor med manuellt uthal från 

sittbrunnen  

o Furlex 310 S rullgenua  

o Mekanisk akterstagssträckare  

o Radarfäste, rodkick med gasfjäder, 

vantskrunsskydd av aluminium  

 

 

Segel  

o UK-syversen storsegel 41m2, Tape Drive, 

stående lattor, 2006  

o UK-Syversen genua 52 m2, Tape Drive, 2006  

o Uk-Syversen genuakapell, 2009  

 

Däcksutrustning  

o Winchar, 2 st Andersen 52 ST E, 2-vxl 

elektriska  

o st Andersen 40 ST  

o Justerbar skotskena  

o st winchhandtag  

o Rostfria mantåg, öppningsbart midskepps 

med trampskydd  

o U-pulpit i fören med rostfritt peke/teakplank, 

med infälld rostfri stege, nytt 2012  

o Öppningsbar akterpulpit  

o Uppfällbar rostfri badstege i aktern  

o Öppningsbara ventiler  

o 2 st Dorado ventiler med rostfria skyddsbågar  

o Bruceankare integrerat i stävbeslag, 60m 

8mm kätting med elektriskt ankarspel, 

Lofrans, monterat skyddat under däck  

o Rostfritt tallriksankare, integrerat i aktern, 

30m 8mm kätting med elektriskt ankarspel, 

Arion RB, monterat skyddat i skrov  

o Rostfritt utförande av vindruta, extra rostfritt 

handtag på utsidan av vindrutan  

o Skylights dubbeloxiderad  

o Ny högre sprayhood samt nytt 

sittbrunnskapell med rostfria bågar, 2015  

o Lackat bord med förlängning, till sittbrunnen  

o 2 st livbojar, Secumar med hållare  

o 100 m säkerhetslina  

o 2 st sitthörnor i akterpulpit  

o Ratt klädd med hud  

o Windex  
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o Livflotte i container med rostfri hållare, 

Plastimo Offshore 6  

 

Navigation  

o Raymarine Plotter C90, monterad på 

styrpiedstalen  

o Raymarine autopilot, styrenhet ny inför 

säsongen 2015  

o Raymarine ST60+, vindinstrument 2009  

o 2st Multiview display ST80, varav 1 st I 

akterhytt  

o SEA-TALK system, 0183  

o ST 80, aktiv fartgivare, lodgivare och 

vindgivare  

o Kombiantenn RR antenn, för VHF, TV, 

AM/FM  

o VHF- Shimate, RS8300 Dual SOS vid 

navigationsbord och med extra lur i BB 

handskfack vid sittbrunnen  

 

El  

o Landanslutning 220V med jordfelsbrytare, 4 

st uttag, pentry navbord, aktersalong,salong  

o 25 meter förlängningskabel samt adapter med 

landanslutning  

o Inverter, Atlas kombi 12/1500  

o Batteriladdare, Victron 12-50  

o 3 st förbrukningsbatterier, 105 Ah/st + 1 st 

startbatteri 100 Ah  

o Generator, 14V 60Ah  

o Laddningsgenerator med 

batteriladdningsavkänning  

o Batterikontrollinstrument Odelco DCC 4000, 

omkopplare voltmeter, startbatteri-

förbrukningsbatteri Läslampor LED  

o 3 st löstagbara lampor till sittbrunnen och 

navbord  

 

o Inredning  

o Alla luckor är av lackad afrikansk mahogny  

o Extra tjocka dynor, extra tjock bäddmadrass 

till koj i akterhytt  

o Specialklädsel i salongen, läder  

o Mässingsklocka och barometer vid navbord  

o Toalett med holdingtank, tömningsbar via 

däcksanslutning eller elpump  

o Separat dusch mellan främre hytt och salong  
 

Pentry  

o Integrerad mikrovågsugn  

o Stort kylskåp med fackinredningar och korgar  

o Kardanupphängd spis med 2 lågor och ugn  
o Diverse  

o Radio/CD-spelare, Blaupunkt London i 

salongen (digital display ur funktion men 

radion fungerar)  

o Frys Coolmatic FT30 i BB soffa, längst för 

över  

o Extra vattentank 90 l (totalt 440 L).  

o El. länspump med automatisk och manuell 

brytare  

o Glashållare för placering på piedestalens båge  

o Skylights med jalusi och myggnät i för och 

akterhytt  

o st integrerade högtalare i sittbrunnen, samma i 

salongen  

o Blaupunkt RDS stereo i akterhytt inkl. 2 

integrerade högtalare  

o TV, 22tums LED, Sony EX55 Bravida  

o Magnetventil för gasolflaska med 

fjärrkontroll, inkl. 6 kg flaska  

o st brandsläckare  

o Tryckvattensystem med varmvattenberedare 

som värms via elpatron eller gångvärme  

o Eberspächer värmare  

o Dusch på badplattform, varmt och kallt vatten  

o Reserv rorkult  

o Fendrar med färganpassade överdrag plus 2 st 

bollfendrar  

o FÖRTÖJNINGSLINOR  

o Färganpassade och formsydda dynor till 

sittbrunnen, vid hamnliv  

o Färganpassade kuddar till sittbrunnen, vid 

segling  

 

 

 

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. 

 


