
 
Elan Impression 344 -2008 
 
SI-ELA341021708 
Motor: 5102103351P 
 
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  
Niklas Gustafsson 
Mail: Niklas.gustafsson@batagent.se 
Tel: 070 720 42 20

Motor 
o Volvo Penta D1-30B, 29hk ca 730tim 
o 1 x Startbatteri 
o Bälgen bytt -2018 
o S130 drev. 2-blad folding propeller 

 
Segel och rigg 

o Seldén mast 
o Seldén Rodkick 
o Storsegel original, 27,8m2 fullattor. 2rev.  
o Stackpack -2018 (el 2019) 
o Genua från Gransegel med UV-skydd -

2015 (på Furlex rulle)  
o Genua original finns kvar som reserv 
o Neddragna fall till sittbrunnen. 
o Justerbara travare från sittbrunn 
o Avlastare till alla fall etc. 
o Storskotskena m travare på rufftak 
o Däcksbelysning i mast 

 
Skrov och däck 

o Epoximålad vid leverans 2008 
o Plogankare 10kg i akter med ankarolina 
o Rostfritt brisankare 10kg i för, kedja och 

ankartamp. 
o Peke med stege 
o Fällbar Lewmar ratt 102cm 
o Teak i sittbrunn och badplattform 

 
 

Inredning, el och instrument  
o Plotter, Garmin. Kort över södra Sverige, 

Åland/Finland. 
o Raymarine Autopilot  
o Raymarine ST 60 vind 

o Raymarine ST60 tridata med logg, lod & 
temp.  

o Kompass på navpod 
o LED-belysning i trapp och golv/steg 
o Sprayhood -2019 
o Gasolspis m ugn 
o Kylbox 
o Tryckvatten system med varm & kallt. 
o Dusch på badplattform. varmt och kallt 
o Nytt duschmunstycke och blandare -2021 
o Toalett med tank 80l, däckstömning 
o 2st servicebatterier -2016 
o Solpanel på ruffgarage  
o Landströmsanläggning med batteriladdare 
o Stereo med högtalare i salong och 

sittbrunn 
o Webasto 3500 dieselvärmare m utblås i 

samtliga utrymmen. 
o 16 liters varmvattenberedare -2020 
o Uppgraderade dynor med tyg Alcantara 
o Extra portlights i akterkabiner 
o 150w konverter dc/ac fyrkantspuls 

 
 

Övrigt 
o 2 x brandsläckare 
o Livboj 
o 6 x fendrar 
o Div. förtöjningstampar  
o Sjökort 2008-2020 
o Div. hamnböcker 
o Vinter täckställning med två presenningar. 

(ngt underhåll behövs)  
 
 
 



www.batagent.se 

Kända fel 
o VHF/Antenn osäker funktion (kanske 

glapp i Antennsladd/antenn 
o Söm i stackpack/bomkapell trasig ca 1dm 

o Pump/kvarn för septiktanks tömning 
överbord trasig. Inte använd då man 
däcks- tömmer. 

o Liten flisa borta på rufflucka 
 

 
 
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.
 


