
Utrustningslista Hanse 370e 
Tillverkningsnummer: DE-HANGG0147G606 

 

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 

Mejl: aron@batagent.se   

0046(0) 708-79 00 02 

 

Båthantering 

- Motor Yanmar (stora motorn) 39hk 

-Bogpropeller RMC Swingthruster 4kW, joystick på pedistal,  

-Ankarspel Lewmar Pro i fören (el, fjärr) med Deltaankare och kätting 

-Ankarolina 50 m & 15 kg Bruceankare med kätting i akter 

-Ankardävert Noa 

- Roderindikator (i autopilot AP 25) 

- Limmad Teak i sittbrunn och på däck 

-Kompass på rattpedistal 

-Springknapar 

-Öppningsbara mantåg midskepps 

-Förtöjningstampar 

-Fendrar 7 st 

 

Navigation/elektronik 

-Plotter i sittbrunn, Simrad NX40 

-Plotter inne i båt, CP 31 

-AIS, Simrad AI50 (visar både egen och tar emot andras positioner) 

-Autopilot ( på hjärtstocken), AP25, AC10 styrenhet 

- Bredbandsradar Simrad, BR24 

- Montage radar, Scanstrut 

-Simrad logg, lod, vind Simrad IS12 

-VHF Simrad, RS 82 DCS, hållare i både sittbrunn och vid navigationsplats, extra högtalare i 

sittbrunn 

-Fjärrstyrning av autopilot samt VHF, Simrad WR20  

-4st batterier, 3 x 110 amp underhåll + 1 x 110 amp 

-Landström  

-Laddare, Sterling 50 A 

-Solcellspanel på Noaställning samt Regulator 

 

Segel och rigg 

-Storsegel, Dacron, North Sails 42 m2  
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-Försegel, North Sails, självslående fock  

-Gennaker, Momentum Aspin FL9 med strumpa och väska 

-Gennakerpeke, avtagbart  

- Rodkick 

-Lazybag med separat mastkrage+Lazyjacks 

-Alla fall och trimlinor dragna till brunnen 

-Travare till storsegel, kullagrade   

-Vinchar, 4 st  

-Vinchandtag 2 st 

 

Ackommodation/logi 

Ute 

-Sittbrunnskapell 

-Biminikapell med sido/akter sol/vindskydd 

-Sprayhood  

-Specialbeställt sittbrunnsbord med bordsförlängare Teak 

-Sittbrunnsdynor formade efter båt 2 st 

- 2 st ”beanbags”  

Inne 

-3 kabiner, 6-7 sovplatser 

-Mörkläggningsgardiner för alla ventiler 

-Pentry med spis (2 lågor) och ugn, två gasoltuber 

-Kylbox med frysfack, både topp och dörröppning 

-Toalett med septitank, däckstömning 

- Tryckvatten 

- Varmvattenberedare 20 L 

-Dusch i kabin 

-Dusch med varmvatten i aktern 

-Varmvattensberedare, 20 L, samt tryckvatten 

-Specialbeställda madrasser i förpik 

- Luftningsribbor under madrasser i förpik samt babord akterkabin 

-Stereo med högtalare  

-TV-antenn i mast med antennförstärkare. 

 

Säkerhet 

-Badstege 

- Brandsläckare 2st 

- Brandfilt 

-Räddningssling 

-Man överbord lampa 

-Livflotte Seago 4 pers 

-Manuell och automatisk/elektrisk länspump 

 

 



Inköp av utrustning och uppdateringshistorik Hanse 370 Chica Rica 

2006-08-09 2 st Specialbeställda madrasser förpik + ribbotten,  Neptune 20 803 kr 

2007-07-26 Gennaker, Momentum Aspin FL nr.9 samt gennaker strumpa): 21 500 kr 

2009-05-16  Livflotte, Seago 4 pers (behöver ompackas)  8 193 kr 

2010-03-13 Plotter, Simrad NX40 8,4” + gps   15 234 kr 

2010-03-13 Bredbandsradar Simrad BBR-24   18 854 kr 

2010-03-30 Radarmontage, Scanstrut LMB-A1    8 841 kr 

2010-05-04 AIS transponder, Simrad AI50 Class B    8 200 kr 

2010-05-06 Sittbrunnsbord + bordsförlängare Teak/rostfritt  13 814 kr 

2010-05-19 SimNet installationsmaterial             1 300 kr 

2010-06-18 Biminikapell     15 386 kr 

2010-05-11 Rostfri ställning för livflotte   1 938 kr 

2014-08-25 Bogpropeller, RMC Swingthruster 4kW, 

110 amp förbruk batt+joystick på pedistal  67 000 kr 

2015 Ankorlina, dragg+kätting, ankarhållare akter  2 500 kr 

2015 Ny Toalett, Johnson Aqua T   1 000 kr 

2015 Solcellspanel 50w, Regulator Peak Power MPPT, Noa hållare 3 300 kr 

2015 Nya fönster i sprayhood     

2015  Ny Lazybag samt mastkrage    

2015-05-18 Vindgivare, Simrad 508 Wind Sensor   4 100 kr 

2017 Värmare Eberspächer D4+, utblås i alla kabiner  30 000 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


