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Bavaria 39 Cruiser, 2005 
 
DE-BAVF39B6G506 

 

 

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 Motor Volvo Penta D2, 55 hk 

o Trebladig foldingpropeller 

 

Segel och rigg 

o Seldén rullmast 

o Furlex förstag med rulle 

o Rodkick med gasfjäder 

o Storsegel, UK Syversen, Tape drive, 

Kolfiber, 2017 

o Rullgenua, UK Syversen, Tape drive, 

Kolfiber, 2017 

o Genoakapell 2015 

o Stor och genua från Elvström hightech. 

2006 

o Gennaker från UK Syversen 2013 

o Uppgraderade större skotwinchar till 

genua och spinnaker/gennaker 

 

Komfort 

o Extra vattentank 150l, förpik. 

o Diesel värmare med utblås i salong och 

förpik 

o Landström  

o Extra förbrukningsbatteri 

o Battmeter 

o Laddare 

o Solpanel med regulator 

o Varmvattensberedare 220v och 

motorvärme 

o Dusch på badbrygga samt toalett.  

o Kylbox 

o Gasolspis med ugn. 

 
 

 

 

o Teaktrall på båda toaletterna 

o Bäddmadrass i förpik och akterruff 

o Delvis LED-belysning  

o Bäddmadrasser i samtliga kojer 

o Septitank för båda toaletterna med 

tömning från däck samt dusch 

 

            Instrument  

o 220 volts inverter 

o Nya digitala instrument 2015 

o Ny Autopilot Raymarin Evolution, år 

2015 

o Ny multifunktionsdisplay Raymarine C90 

2015 

o Vindex 

o Radio 

o VHF 

 

Däck och skrov 

o Epoxibehandlat skrov under vattenlinjen 

o Teakdäck 

o Elankarspel i stäv med 50 m kätting, 

rostfritt ankare 15kg 

o Elankarspel i akter med 50m blyad lina, 

rostfritt ankare 15kg 

o Peke med stege i rostfritt 

o Elektrisk spolpump i främre ankarbox 

o Extra knapar midskepps 

o Sprayhood 

o Kapell över mittkonsol och sittbrunnsbord 

o Gummibåt med 2,5hp Suzuki 

o Däckställning, vinterförvaring. 
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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. 


