
Utrustningslista	 

OE 32 – 1983 
Nr:123 
 
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  
Volvo Penta MD2, 23hk, färskvattenkylning. 

Rigg & Segel  
Dubbla förstag 
Genua, Dacron (röd), revbar 
Mellanfock, Dacron (röd) 
Stormfock, Dacron (röd) 
Storsegel, Dacron (vit) 
Gennacker 
Maststeg i masten. 
Spinnakerbom 
Ankarlanterna i masttopp 
Tri-colour lanterna i mast topp. 
  
Skrov & Däck  
Sprayhood ca -2006 
Sittbrunnstält med rutor för bra ljusinsläpp. Ca- 2006 
Vindskydd i mantåget kring sittbrunnen 
Bord för montering i sittbrunnen 
Förtöjningsgods (både nytt och använt)  
8st fendrar, varav två kul 
Ankarspel i fören, plogankare, ca 70m kätting. Ankarboj 
Ankare typ Danforth med kedja en bit sedan ankartamp i akter 
Ankalina på rulle. 
Extra ankare, typ dragg 
Teak i sittbrunn 

Instrument  
Kompass i sittbrunnen 
Barometer och klocka i salongen 
Voltmeter  
Kartplotter Raymarine A70  
VHF, Lowrance Link8 
Autohelm, för rorkult, inte använda på flera år. 
Autohelm, Vind, lod och logg 
Navtex 

  



 

Elektronik  
2st 12 V förbrukningsbatterier 
1st 12 V startbatteri 
Landström, enklare lösning med kabel och två uttag 
många meter landströmskabel 
Batteriladdare  
Solpanel på däck  

Komfort  
6st kojplatser 
Navigationsbord med nattbelysning 
Färskvatten, fotpump 
Dubbel diskho 
Toalett med septiktank. Äldre charmig sort. Dock inte använd på många år. EJ däckstömning 
Värmare för dieselbränsle, vattenburen. Inte använd på många år. 
Spritkök, två låor 
Ugn, Primus. Fotogen 
Underbara fotogenlampor i salongen 
Kyl 
Radio med högtalare i salong 
 

Säkerhet  
Brandsläckare 
Papperssjökort över flera områden 
Livflotte, ompackad -2019-05   
Livboj med lampa 
Radarrelektor 
Drivankare 

Övrigt  
Gummibåt m åror 
Båtsmansstol 
Nyare manuell länspump 
Mycket tågvirke, både nytt och begagnat.  

Kända fel 
Kontakta din mäklare för att få genomgång av besiktningsprotokollet (som gjordes september 2021)  

 
 

____________________________________________________________________________________________________  

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.  

www.batagent.se  

 
 


