
 

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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o Motor 

o Volvo Penta D1-30 

o S-drev (bälgen ej bytt enligt intervall) 

o 3-bladig foldingpropeller från Penta 

 

o Instrument och el 

o Raymarine C80 plotter med radar (radardom 

finns med är ej monterad) 

o Raymarine AV-100 autopilot, 2015 

o Raymarine ST60 Logg, lod och vattentemp 

o Raymarine ST60 Vind 

o Raymarine VHF med DSC 

o Plastimo magnetkompass  

o Stereo med AUX, högtalare i salong och 

sittbrunn 

o 3 st. förbrukningsbatterier á 100 Ah 

o Landström med batteriladdare  

o Navtex (antenn defekt) 

o Solpanel 50W monterad på luckgarage 

o Radarreflektor 

o Lanternor bytta 2018, alla utom 

motorlanternan är LED 

 

Rigg och segel  

o Storsegel med maxad akterrunda, 3 fullattor, 

Gransegel CSF Membrane, 2011 

o Gliderfock på rulle, Gransegel CSF 

Membrane, 2011 

o Lazybag från Gransegel, 2012 

o Försegelkapell från Gransegel, 2012 

o Cruising-gennaker på rulle, 60-180 grader mot 

vind 

o Facnor rullförstag 

o Skotskenor på rufftak så focken kan skotas 

innanför vanten, gör stor skillnad på 

kryssningegenskaperna 

o Rodkick 

o Teleskopisk spirbom från Benns, passar både 

till fock och gennaker  

o Akterstagspänning med talja  

 

Däck  

o Sittbrunnskapell från Kapell & Annat, 2012 

o Fast sittbrunnsbord  

o Teak på durk, sittbänkar och badplattform 

o Elektiskt ankarspel i fören med 16 kg Delta-

ankare 

o 10 kg Delta-ankare med kätting och 

Ankarolina i akter 

o Båtsystems stora peke med stege, ankarrulle 

och gennakerfäste  

o Springknapar  

o Utombordarfäste på pushpit  

o Älgskinn på ratt, 2018 

 

Komfort  

o Webasto dieselvärmare med utblås i alla 

utrymmen 

o Varmvattenberedare, el och gångvärme 

o Dusch med varmvatten på toaletten och 

badplattform 

o Gasolspis med ugn 

http://www.batagent.se/
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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. 


