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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 D4-300 

o DPH drev, servats årligen, bälg och kopplingar bytt 2018, hydraulsystemet till drevet 

genomgånget 2019 

o Pentas nya instrument med kolfiberstuk och uppgraderade reglage 

o Automatisk brandsläckning motorrum 

o Trimplan  

 

Navigation  

o Raymarine 12” plotter (c120wide) -installerad 2017 

o Raymarine stor autopilot med fjärrkontroll  

o Raymarine VHF med autodistress call och MOB funktion, handburen enhet och separata högtalare 

o Volvo Penta ekolod (tridata) 

o Signalhorn  

o Sökarljus med fjärrstyrning  

o (Fluxgate kompass visar ibland lite avdrift) 

  

Elsystem & elektronik  

o Nya förbrukningsbatterier, Tudor heavy duty, 435 Ah -2019 (finns plats för ett till) 

o LED belysning runt hela båten -2019 

o 100W solpaneler med blåtandsuppkollad övervakning -2018 

o 2000W inverter med 220 uttag i hela båten 

o Dubbla batteriladdare Kalix 

o Landström 220 

o Extra 12V uttag 

o Elektrisk länspump med nivåvakt + separat manuell  

o Fjärrstyrda elektriska brytare till huvudströmmen (tar bort strömpikar och skyddar utrustningen) 

 

Inredning & komfort  

o Ångtvätt av allt tyg invändigt -2019 

o Toalettslangar och toalett bytt 2018 

o Elektriskt höj/sänkbart sittbrunnsbord/säng 

o Neopren formsydda bäddmadrasser i fören (+ extra IKEA i båda kabiner) 

o Dusch på badbrygga och toalett, v/k vatten 

o Keramisk spishäll i kök (dieseldriven) 

o Wallasvärmare luftburen (dieseldriven) 

o Kylskåp 65 liter  
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o Defroster/gångvärme 

o Bluetooth Stereo Kenwood m4 Caliber högtalare  

o TV-antenn och LED TV i förpik  

o Full teak på däck och badbrygga 

o Dyna för bädd i sittbrunnen  

o Skydd för framrutor  

o Mörkläggningsgardiner formsydda aktern 

o Myggnät till sidofönster  

 

Däck 

o Nya fenderskydd -2019 

o Ankarspel i aktern med fjärrkontroll,10kg rostfritt Bruce, 50 blyad lina -2017 

o Ankarspel i fören med 10 kg rostfritt Bruce och kätting 

o Bogpropeller  

o Peke i fören  

o Badstege i aktern 

o Brandsläckare 

o Tampar, däcksborstar, båtshake, bojflagg etc.  

o Extra ankare  

o Livflotte 4 pers (behöver packas om) 

o Jolle med snap davits aktermontering. Mercury Dynamic RIB med hårt skrov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

 


