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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  

Björn Hägerman 

Mail: bjorn@batagent.se   

Tel: 072 322 23 10 

 

 

 

 

Motor 

o Yanmar 3YM20 21 hk 2013 

o  Generator 80 A 

o Fast 3-bladig propeller 

o Manualer finns samt servicebok. 

 

Segel och rigg 

o Rigg, Z-Spar,  

o Rullstor, Northsail 2015 stor Perfomance Cruising – NorDac Radial 

o Rullfock, Northsail 2015 fock  Perfomance Cruising- NorDac Radial  

o Rullkapell för fock 

o Gennaker 2013 med tillhörande utrustning 

o Orginalsegel medföljer 

 

Komfort 

o Ljusbeiga dynor salong 

o Madrass 2 stycken akterkabin samt 2 i fören 

o Extra bäddmadrass Limited akterkabin 

o Värmare Webasto 

o Varmvattenberedare Quick boiler B3 20L 

o Spis 2 lågor och ugn, gasol 

o Kylbox 100L med frysfack 

o Dubbla diskhoar 

o LED belysning, salong 

o 2 Takluckor med solskydd och myggnät 

o Läderklädda, rostfria grabbräcken salong 

o Sjö -och sötvattenfotpump  

o Ny matta salong 2022 

o Läslampor akterkabin LED 

o Klocka, hygrometer och barometer, mässing 

o  

 

 

Instrument och el 

o Logg Simrad IS40 

o Ekolod Simrad IS40 

o Vind Simrad IS40 
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o GPS plotter Garmin 720 GPS 

o VHF Simrad 

o Radio Sonic HUB/IPAD/USB 

o 4 högtalare (2 inne salong +2 ute akterdäck) 

o 1 motorbatteri 70 Ah 2019 

o 3 förbrukningsbatteri 70 Ah 2019 

o Landström med jordfelsbrytare och 25 A laddare 

o Solpanel 85W 

o Elektrisk nivåmätare septitank  

o Däcksbelysning 

 

             Däck och skrov 

o Ankarspel fören 20 m kätting och lina 

o Ankarspel akter 50m band (extra utrustning) 

o Sprayhood mörkgrå 

o Sittbrunnskapell med stativ, taket impregnerat 2022 

o Sittbrunnsbord vikbart, teak 

o Dusch på badbrygga 

o Midskeppsknapar 

o Skydd för ratt och Instrumentkonsoll 

o Peke med stege 

o Sittbrunnsdurk och badplattform i syntetisk teak 

o 6 fendrar 

o 4 bryggtampar 

o Diverse tilläggningstamp i varierande längd (20 – 40m) 

o Extra ankare Bruce akter med 50m Ankarolina 

o Ankardävert Väska med kilar och klubba 

o 4 st winsch handtag 

 

Övrigt 

o Båten har alltid vinterförvarets i kall hangar. 

o Motor har hela tiden servats av auktoriserad personal. 

o Dynor samt segel alltid förvarade inomhus. 

 
 

 

 

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. 


