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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 Lindgren 
Mail: niklas.lindgren@batagent.se , Tel: 0709-505 989 
 
 
FAKTA 
Längd totalt: 10,95 m 
Skrovlängd: 10,36 m 
Vattenlinjelängd: 10,10 m 
Bredd: 3,47 m 
Djup: 1,90 m 
Höjd över vattnet: 16,42 m  
Deplacement: 5980 kg 
Kölvikt: 2300 kg 
Design: Frers Naval Architecture and Engineering 
Motor: Volvo Penta D1-30, 29 Hk, Saildrive, 3-bladig foldingpropeller, 41 timmar 
Bränsletank: 188 l 
Vattentank: 277 l 
Septiktank: 85 liter 
 

 
 
Utrustning 
 
Standardutrustning 

• Teak i sittbrunnen, vakuumlimmat 

• Rullfocksanläggning Seldén Furlex TD med underdäcksrulle 

• Elvström genuafock 

• Elvström storsegel, storsegelkapell 

• Raymarine i50 Tridata (logg, lod & vattentemp i ett) 

• Epoxiprimer och bottenmålning 

• Blyköl på djupt kölsvin 

• Integrerad avvisarlist med mässingskena 

• Bogspröt/peke för code zero/gennacker, samt för ankare och stävstege 

• Vindruta med öppningsbar mittruta, sidohandtag samt sprayhood 

• Förtöjningstampar och fendrar 
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• LED positionslanternor 

• Förbrukningsbatterier 240 Ah 12 V flat plate 

• Toalettank 85 l, tömbar genom gravitation eller däcksuppsug 

• Kylsystem, isotherm med el. kompressor 

• Tryckvattensystem med tryckutjämningskärl 
 
Köl & rigg 

• Normalköl 

• Rorkultsstyrning 

• Dyntyg: Grå Tathra 31 

• Matta: Blå 70 

• Seldén standardmast 

• Lösfotad fullattestor, Dacron, Lazy-Jacks & MDS-travare, Merpris 

• Genuafock med vertikala lattor, DC-duk, Furlex, Merpris 

• UV-skydd, HEAVY DUTY, Genuafock, grått 

• E-Flex revkompensator för genuafock 

• Svenska instruktionsböcker 
 
Extrautrustning 

• Teakdäck vakuumlimat 

• Teaklist runt yttre kartbord 

• Täckplatta över spis 

• Obehandlad teak utvändigt 

• Sittbrunsbord i teak med stuvplats 

• Mässingslister vid samtliga 6 knapar på fotlist 

• Genuaskotvinschar Lewmar 45ST i stället för standard 

• Skylightgardin med myggnät i förpik (Ocean Air) 

• Extra öppningsbart portlight (fönster) mot sittbrunnen 

• Avlastare till furlexlina, merpris 

• Stävstege, delbar 

• Spinlock rorkultsförlängare 

• Raymarine Autopilot p70s/Type I 

• Raymarine i70s vind 

• Raymarine Axiom 9, inkl. Europakartor. Monterad på yttre kartbord 

• 2x Raymarine i70s, separata logg och lod 

• VHF-antenn med kabel till navigationsbord 

• VHF Ray60, DSC klass D, MMSI-nummer 

• Analog voltmeter 

• 230V landanslutning, isolator, jordfelsbrytare 

• Landkabel, RF intag, 4 uttag 

• Extra Batterier, Flat Plate, 12V 235Ah 

• Batteriladdare 12V/35A-230V, Mastervolt Chargemaster 

• Analog voltmeter 

• Solpanel på luckgarage (ej teak på garage), 50 W 

• Engreppsblandare med duschhandtag i wc-rum, Merpris 
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• Varmvattenberedare, elpatron och el. duschlänspump 

• Fällbar badplattform med teak, manuell 

• Uppgraderad badstege som på HR 44, Merpris 

• Värmare Webasto Airtop EVO 40 

• Nedsänkbar bogpropeller, 6 hk 

• Gasolflaska 2x2 kg, reduceringsventil och hållare 

• Code Zero inklusive utrustning 

• Rodkick med gasfjäder, Merpris 

• Trebladig foldingpropeller, Merpris 

• Förtöjningsutrustning 

• Blue Performance Winch Cover 4 styck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


