
 

Hallberg Rassy 342 "Camina" 

 
SE-HR110 
 

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  

Jonas Claesson 

Mail: jonas@batagent.se   

Tel: 0701478048

Motor 

o Volvo Penta D1 30B 

o 1 x 70Ah startbatteri 

o Motor nr 5102198048P 

o 1376,2 Timmar 

 

 

Segel och rigg 

o Selden Masthead rigg 

o Vire i stående rigg 

o Storsegel Laminat Gransegel genomgående lattor-2017 

o 100% självslående fock laminat Gransegel 2017 

o Elrullsystem på förstaget Selden 

o Akterstagsstäckare hydralisk Holmatro 

o El fallvinsch Lewmar 

o Spinnaker med strumpa original  

o Spinnakerbom kolfiber Selden 

o Gennaker med egen rulle Gransegel 2017 

o Totalt 6 st Lewmarvinschar 

o Stackpack kapell 

o Rullfockskapell 

o Alla avlastare Spinnlock 

o Alla fall nerdragna till sittbrunn 

  

Skrov och däck 

o Ankarspel el i fören med fjärrkontroll Lewmar 

o 15 kg Bruce ankare i för och akter 

o Ankarspel el i aktern med fjärrkontroll Anchormatic 

o Specialbyggd pulpit och peke med stege i Rostfritt 

o Teakdäck 

o Skrovfärg klassik HR vit och blå 

o Sprayhood med Rostfria bågar och extra handtag 

o Sittbrunnskapell 

o Ihopfällbar ratt Lewmar 

o Dusch med varm och kallt vatten på badbryggan 

o Lagunabord sittbrunn 

o Extra drinkbord sittbrunn 
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o Kapell för nergången 

o Spolpump för ankartvätt i både fören och akter 

 

Inredning, el och instrument  

o Ledbelysning i alla skåp och lådor 

o Extra ventiler i Akterkabin och förpik 

o USButtag i alla hytter 

o Varmvattenberedare 

o Tryckvatten 

o Kyl Isoterm komressor samt extra kylbox Isoterm komressor 

o Gasolspis med ugn 

o 2st gasolflaskor komposit 

o Wc med dusch och drainpump 

o Värmare luft 

o Stereo 

o Ticktack instrument totalt 9 st vind, djup, fart och lod solcellsdrivna. 

o Handhållen VHF 

o Silvakompass vid ratt 

o Garminplotter 7012 vid ratt 

o AIS Trueheading 

o Fast VHF Raymarine 240E 

o TV med DVD 

o Landströmsuttag med laddare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

 


