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Motor 

 

o VP 2020B, 19 hk, sötvattenkyld 

o Ca 1100 motortimmar 

o VP 120S drev, med tvåbladig foldingpropeller 

 

             Sege loch Rigg. 

o Storsegel (fullattestor), Dacron (UK Syversen 

2014) 

o Självslående fock, Laminat triradial 

(Saltsjöbadssegel 2008) 

o Gennaker 85 m2 med strumpa (UK Syversen 

2014) 

o Genua 2, Dacron (original) 

o Seldénrigg 

o Rodkick 

o Furlex 200S rullsystem 

o Nya vantskruvar, Seldén (2014) 

o Nya undervant, Benns (2018) 

o Nytt förstag, Seldén (2020) 

o Nya toppvant, Benns (2021) 

o Storsegelkapell (Boding 2017) 

o Försegelkapell (Boding 2017) 

o Lazy-jacks1 

o Loos&Co PT-2M riggspänningsmätare (2021) 

 

              Komfort 

• Värmare Eberspächer Airtronic D2, tre utblås 

(akterkabin, ruff, förpik) (2013) 

• Kylskåp/Kylbox (original), Kompressor 

Isotherm bytt av förra ägaren ca 2010 

• Gasolspis med ugn (original) 

• Vridbart sittbrunnsbord (Laguna) 

• All belysning utbytt till LED 

• Färskvatten (100 l) trycksatt (elektrisk pump) 

• Extra sjövattenpunp till diskhon 

• Vattentoalett + Septiktank ( ca 80 l) 

• Sugtömning (2015 

 
 

      Instrument och el 

o Kompass  

o Raymarine A57D GPS/kartplotter (2013) - 

SeaTalk-NG 

o Raymarine tridata (vind, fart, djup - DST800 

+ vindgivare) (2013) 

o 2 st Raymarine i70 Displayer (2013, 2014) 

o Raymarine fluxgategivare (2015) 

o VHF Nexus NX2000 DSC (*integrerad med 

NMEA 0183), extra högtalare i sittbrunnen 

(2013) 

o VHF masttoppsantenn med splitter+ 

nödantenn (2013) 

o Båtstereo, 2 högtalare i ruffen (2013), 2 i 

sittbrunnen (2016) 

o Raymarine ST2000+ autopilot, rorkult (2013) 

o Handhållen magnetisk kompass (Silva) 

o 2 förbrukningsbatterier 80 Ah 

o Startbatteri 75 Ah 

o Solpanel 125W (vet ej effekten säkert, från 

förra ägaren) 

o Landström, 2 st 220V uttag i båten (original) 

o Batterimätare (Batman tror jag) 

o Vatten/dieselmätare (VEMA) 

o 12V-uttag vid navbordet 

 

             Däck och skrov 

o Alla fall neddragna till sittbrunnen 

o Harken vinschar 

o Sprayhood med nya bågar i rostfritt (Boding 

2017) 

o Peke (2015) 

o Stukankare 10kg (galvat) med 8 m kortlänkad 

kätting 

o Ankarolina 

o Extra Stukankare i fören 

o Förtöjningsgods och skot (allt som krävs och 

mer därtill) 

o Gummijolle Bombard AX2 (2 pers) 

o Solcellsventilator (Nicro) 

o “Båtlåda” med mängder av rostfri skruv, 

packningar, taglingskit, segeltejp, kabelskor 

m.m. 

o ”Åskledare” med snabbklämmor 
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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. 


