
 
Grand Bank Classic, 1992 

 

Skrovnummer 1092 

 

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  

Björn Hägerman 

Mail: bjorn@batagent.se   

Tel: 072 322 23 10 
 

 

 

 

Motor 

o 2 X FORD Lehman/Sabre 135 hk (raka 6-

cyl Diesel) 

o ca 3270 TIMMAR 

o Motorerna har servats regelbundet av ett 

”proffs” med nya filter (9 st) och ny olja. 

o ONAN generator för 220 v ombord 

o 2 x 765 liter Dieseltankar 

o Frostvakt 220V i motorrum och akterstuv 

o Separat 12v batteri för 220v-generatorn 

(om allt annat skulle ge upp) 

o GLENDINNING Varvtalssyncro 

 

Instrument och el. 

o El-uppdatering, för att ha koll på 

batteribanken och förbrukning TV och ny 

antenn med förstärkare 

o 4 x 185ah batterier 

o VDO Vindinstrument (givare saknas) 

o VHF SHIPMATE rs 8100 

o AUTOHELM log och ekolod 

o SEALORD 3” för nödanrop 

o Autopilot: ”Autohelm 7000” 

o LTC-tv (inbyggd DVD-spelare) 

o DEFA Båtlarm 

o NAVTON 100 nödsignalsystem 

o GARMIN Sjökortsplotter:  EchoMAP 

91sv med nya sjökort, inklusive 

Hydrographicas kort. Den är dessutom 

dock-bar till flybridge. 

 

            Däck och skrov. 

o CQR-ankare (20kg) 

o DELTA-ankare 16kg att användas i aktern 

o 3 st extra 220v värme-element 

o Extra ankare DELTA 16 kg 

o Förligt ankarspel ”WINDLASS” med 

kätting och 20 kg CQR-ankare 

o 3 st ”bilstereo” med högtalare i 

salong/för/akter/fly 

 

Komfort.  

o Demonterat och totalrenoverat 

Eberspächer-värmaren 

o Kompressor till kylskåpet, inkl. ny 

cirkulationspump. (den är ju vattenkyld, 

för bästa effekt) 

o KYLSKÅP med vattenkyld kompressor 

(12/220v) 

o CYLINDA varmluftsugn (220v) 

o WAECO CF-80 kyl/frysbox-box 80 liter 

12/220 volt 

o 2-lågigt gasolkök med elektronisk 

gaskontroll 

o GAGGENAU 2-plattors elspis (220v) 

o Varmluftsugn 

o 2 x dusch och el-WC 

o Eberspächer B5L/D5L Dieselvärmare 

o WC-stol i förliga cabinen (EL) 

o Tömningspump för WC 

o Varmvattensberedare med 

”motorcirkulation” 

o Färskvatten-pump 

o Trycktank för färskvatten  

o Svarta Vind-skydd och ”seat-covers” på 

fly-bridge 

o STOR Fotogenlykta 

o Namn-”brädor” och handsnidade ”Tobis-

fåglar” av fågelsnidare Leif Lundberg i 

Motala 

o Laguna”-teakbord 

o Måttanpassade ”äkta” mattor i salong 

samt för/akter-cabins 

o Teakstolar (extra) till salong /fly 
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o Uttag med 12V vid 4 sovplatser för 

mobilladdning 

o Mörkläggningsgardiner i för och 

aktercabins 

o Persienner i salongen 

o SODA-strem för kolsyrat vatten 

dricksvattnet 

o Kaffebryggare 

o Myggnät i för och aktersalong 

o Klätt om alla dynor i salongen. 

o Installerat supersköna ”fjäder-madrasser” 

i owners cabin 

o Rostfri klotgrill för relingsmontage 

o  

 

 

 

 

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. 


