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Bavaria 27 HT Sport-2007 
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: 073-430 35 91

Motor 

o Volvo Penta Gxi V8 

o 320 hk, bensin, sötvattenkyld 

o Drev, DPS-a, rostfria propellrar 

o 241 motortimmar 

o Bogpropeller 

o 115 Ah startbatteri, 12 volt 

o Förbrukningsbatterier, 4 st 215Ah/20h, DEKA  

6 volt seriekopplade till 12 volt 0ch 430Ah, tål 

djupurladdningar. 

o Solpanel 50 W med 6 amp regulator med 

vridbar hållare. 

o Inverter 600W 12/230 volt 

o Laddare Quick SBC Advance Plus 45 Amp 

o Landström 

o Landströmskablar samt diverse adapter för 

olika el-uttag 

o 12/230 volt el-uttag 

o LED-belysning i båten, 12volt/80mA 

o Kartplotter Lowrance Global Map 7200c 

o Radio /CD Blaupunkt (glapp kontakt tryck i 

och ur CD-skiva så startar radion). 

o VHF-radio 

o Red Knows SBX-3 Tracker larm 

o Kylskåp med frysfack 

o Kenyon spis, sprit/el 230 volt 

o Tryckvatten kallt/varmt 

o Varmvattenberedare 

o Dusch på toalett och badbrygga 

o Kompass med belysning 

o Kapell, alla sömmar bytta samt bakruta bytt, 

tvätt och impregnering 2018 

o Kapell har regelbundet tvättats och 

kontrollerats 

o Hamnkapell 

o Dävertar bak för gummibåt 

o Gummibåt 270 cm med tillhörande Evenrude 

2-takt, 6 hk (något trimmad 8 hk). 

o Peke fram med stege, löstagbar 

o Förtöjningsgods, mycket linor och tampar, 

diverse förtöjningar. 

o Fendrar med överdrag 

o  Ankarspel fram Quicke, kedja med Delta 

ankare 10kg 

o Ankarspel bak,Ancorelift/kedja med rostfritt 

Bruce ankare, 10kg 

o Trimplan QL/EL Boat Trim System 

o Roderlägesgivare och mätare för att se hur 

drevet står 

o Ställbar ratt 

o Alla bord är bytta till teak, original finns kvar. 

o Teak i sittbrunn och badbrygga 

o Brandlarm 

o Brandsläckare 3 st, inne i båt, sittbrunn, 

motorrum /sprinkler 

o Länspumpar el/handpumpar 

o Diverse instruktionsböcker/häften 

o Elschema för hela båten 

 

 

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. Följande defekter finns;glapp i radio,vinkelgivare till 

drevet glapp i kabel, inget fel vid trimning, endast visningen av vinkelgrader i displayen 

saknas. Vid kraftigt regn kommer det in lite vatten i motorrummet, troligtvis via 

ventilation/dränering via däck. 
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