
 

Brofjord 36 

 
WIN:  

Motor:  
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 TMD 41A 159hk (kan vara 

från 1988 el 1989. Monterades ny under 

bygget) ca 4200timmar 

Ny turbo 2019. 

 

Segel och rigg 

o Storsegel på rulle i Bom(sailtainer) 

o Mesansegel på rulle i bom(sailtainer) 

o Själv slående rullfock Furlex, med UV-

skydd, -2018 

o Genacker med strumpa  

  

Skrov och däck 

o Ankarspel med Bruceankare, 60m kätting 

i fören 

o System för rengöring av ankare i fören. 

Vattenpump med spridare för spolning av 

ankare samt uttag för däcksrengöring 

o Ankarspel, Lewmar, med fjärrkontroll i 

aktern, 2015 

o Däcksbelysing i både stor och mesan 

o Bogstrålkastare 2017 

o Rymliga teaklådor för förvaring och som 

sittbänkar 

o Kraftiga för- och akterpulpitar 

o Badbrygga med stege 

o Rostfria räcken runt hela båten 

o Teakklätt däck och överbyggnad 

 

 

Inredning, el och instrument  

o Autopilot, Autohelm ST5000 -2007 

o 2st Plotter/ekolod, Garmin 

720s(ute&inne)-2016 

o Radar, Garmin -2018 

o Batteriladdare 50Ah, Waeco, -2019 

o 2st AGM batterier 132Ah(2018/2019) 

o 1st Startbatteri 

o Hydraulisk bogpropeller 

o Varmvattenberedare, -2016 

o Eberspächer, diesel, -2018 

o Elpatron, rostfri (vid landström), -2017 

o Värmefläkt tre lägen (Kopplad till såväl 

eberspächer som elpatron) 

o VHF 

o Solpaneler på rufftak, 100w+50w, -2020  

o Landströmsanläggning 220 volt med 

jordfelsbrytare 

o Elektrisk toalett, -2019 

o Däcktömning och Septiktank 

o Gasolspis med två lågor och ugn, -2007 

o Kylskåp, -2015 

 

 

 

Övrigt 

o Styrplats ute och inne med el hydraulisk 

manövrering 

o 2 x brandsläckare 

o Fendrar 

o Tampar och diverse linor och redskap 

o Heltäckande langetterade mattor av 

mycket god kvalité.  

o Äkta mattor vid styrplatsen och i 

köksdelen 

o Tyg på dynor och gardiner av god och 

slitstark kvalité 

o 4 Rullgardiner vid dinetten, 2019 

o Epoxibehandlad -2017 

o Elsystem/kablage ombyggt -2020(orrens 

hamn)  
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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.

 


