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Nordstar 28 Patrol  
 
FI-LIN28088C808 
 
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  
Aron Borg 
Mail: aron@batagent.se   
Tel: 0708-79 00 02

Motor 
o Volvo Penta D6-330 
o Volvo Penta Duoprop 
o Sötvattenkylning 
o Varvsskött sedan 2011 
o Automatiska trimplan 
o 1 st. extra Racor bränslefilter med 3 

vägskran 
 

Skrov och däck 
o Bogpropeller  
o Ankarspel i fören  
o Ankarspel i aktern 
o Däcksbelysning utvändigt, blått ljus 
o Teakdäck på alla däcksytor 
o Fenderställ för 4 fendrar 
o Biminikapell över akterdäck på rostfritt 

fällbart stag 
o Däcksspolning 
o Heltäckande kapell över flybridge 
o Vindrutetorkare med spolning 
o Båtshake      

 
El och instrument  

o Landström inkl. laddare 
o Plotter i hytt, Furuno Navnet VX2 
o Furuno Navpilot autopilot  
o Furuno radar 
o Ekolod Eagle  
o Kompass 
o Taksökare manuell 
o NDS solpanel 110W med regulator 
o Furuno DST-800 tridata instrument (logg, 

temp, djup)  

o Furuno IF-NMEA A2K2 converter 
o Demonterbar instrumentpod på fly med 

Furuno Navpilot 500, Multi XL FI-507 
o Furuno VHF handset HS-4721 samt 

högtalare 
o Furuno vidgivare FI-5001 
o LED akter -och fördäcksbelysning 
o LED strålkastarramp 
o Pioneer DEH-X7800 DAB radio med 

bluetooth, CD och AUX med 4 st. 
högtalare 

o True-Heading AIS ctrx Graph. Class B, 
ansluten till Furuno Navnet VX2  

o LED röd 9 nattljusbelysning i styrhytt och 
pentry 

o Extra USB ladduttag 
o LTV inverter 1000W med brytare och 

signallampa  
 

Komfort 
o Wallas dieselspis  
o Kylskåp 
o Varmvattenberedare 
o Luftburen dieselvärmare 
o Dusch invändigt  
o Gardiner  
o Dusch på akterdäck  
o Mugghållare hytt/fly 
o Sanimarin maxlite eltoalett med ventiler 

för direkttömning eller septiktank 
o Teakhylla för kaffekokare vid 

nedgångstrappa, extra fäste vid pentry

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.



 


