
Utrustningslista  

Båtmodell: Sweden Yachts 370 

Årsmodell: 1998 

WIN: 370-726 

 

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.  

www.batagent.se 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Motor 

Volvo Penta MD2040 

S - drev med 3-bladig foldingpropeller 

Drevbälg byts 2022 

Cirkulationspump kylvatten bytt 2020 

Bogpropeller  

 

 

 

Rigg & Segel 

Seldénrigg 

Spinnakerbom med gajar och block 

Bomkapell + lazyjack (automatisk packning med dragkjedja) 

Översyn av alla segel 2016 

Spinnaker, North Sails 

Genua 1, North Sails 

Storsegel med fullängdslattor 

110 % genua, Gransegel 

Genacker med strumpa 

Rullgenua 120 %, Lundh Sails 

Seldén rodkick med gasfjäder 

Akterstag sträckning mekanisk 

Singelline rev 

Avlastare 2x5 spinnlock 

2 st elvinschar 48 ST till genua 

Brytblock till elvinschning av storsegel 

Vantskruvsskydd i aluminium  

 

 

Skrov & Däck 

Sittbrunnstält 

Sprayhod med grabbräcke och älghud (2021) 

Sittbrunsbord 

Nytt älgskinn på ratten 2021  

Rattstyrning 8 tum större med kupolkompass 

Dusch i sittbrunn 

Ankarspel i fören med Delta ankare och handhållet reglage 

http://www.batagent.se/


Ankarspel i akter Engbo med blyad lina och Bruceankare 

Fast pulpitstege 

Piedestalram för plotter och autopilot 

Rostfritt löstagbart peke gör genacker 

Mantåg nytt 2021 

Livflotte Plastimo TR Ocean 4,  4 pers (Ska packas om gick ut 21 07 09) 

Förtöjningslinor och fendrar 

 

Instrument 

Raymarin plotter Axiom 9 från 2021 

Autohelm logg, lod, vind, 

R. R antenn Caribic i masttopp 

Autopilot ST 7000  

VHF med AIS mottagning med extra trådlös handenhet 

Stereo och högtalare i salong och sittbrunn 

 

 

Elektronik 

Landström ny kabel 2020 

Batteriladdare 

El-uttag för 220V i förpik, salong och akterhytt 

LED belysning förutom över kartbord 

4 st 75 Ah batterier ( 3 service, 1 motor) bytta 2020 

Genomgång alla lanternor 2015 till LED  

Nya knappar kontrollenhet till El-winchar 2015 

 

Komfort 

Varmvattenberedare Isotemp 22 liter 

TV (ej fungerande fjärkontroll) på länkarm 

2-lågig gasolspis med ugn, slingerräck 

Öppningsbart fönster ovanför spis 

Kylbox med Frys längst ned 

Saltvattenpump 

Varmt och kallt vatten med tryckpump 

Pumphus Rariten 2010 dusch  

Ardic värmare, dieseldriven luftvärme med utsläpp i förpik, toalett, salong och akterhytt samt i en 

av garderoberna i akterhytten 

Bäddmadrass Akterruff Ny 2015 

Bäddmadrasser förpik  
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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. 

 

www.batagent.se 


