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Bavaria 37 Cruiser-2007 
 
 

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  

Anders Hultman 

Mail: anders@batagent.se   

Tel: 073-430 35 91

Motor 

o Volvo Penta D2-40, sötvattenkyld 40 hk 

o 824 motortimmar 

o Servad varje säsong 

o Trebladig folding propeller, Volvo Penta 

o 64 Ah startbatteri, 2017 

o 185 Ah förbrukingsbatterier, 2017 

o Bogpropeller i trumma 

o Separat batteri till bogpropeller, 2017 

o Generator laddar 115A 

 

 

Instrument och el 

o Raymarin Tridata ST 70 

o Raymarin Vindinstrument ST70 

o Autopilot Raymarin ST 7001 

o Raymarint kartplotter i sittbrunn 

o Raymarina digitala data kopplad till plotter 

o Fast VHF 

o Kompass  

o Radio med CD 

o 2 högtalare i sittbrunn samt 2 i salongen 

o Solcell med regulator 

o Landström med batteriladdare, elkabel 

 

Segel och rigg 

o Rullgenua, Lundh, 

o Rullstor, Lundh, fullattestor 

o Furlex-system.  

 

Däck  

o Extra knapar midskepps 

o Teak i sittbrunn 

o Måttsytt skydd för ratt, instrument och 

sittbrunnsbord i mörkblått 

o Skinnklädd ratt 

o Sittbrunnsbord med box under 

o Extra bord för större sällskap, 8–10 personer 

o Badplattform, integrerad med badstege samt 

dusch med varmt vatten 

o Sittbrunnskapell, XXL extra högt som även 

går att använda som bimini, Kapell & Annat 

o Peke 

o Ny sprayhood Kapell&Annat, 2017 

o Ankarspel el i fören med 50m kätting 

o Ankarolina bak 

o 2x15 kg ankare, rostfria 

 

Komfort  

o Dusch på toalett, ny stol 2017 

o Däckstömning septitank 

o Varmvattenberedare QL, via elpatron eller 

motor 

o Värmare Eberspächer, utblås i alla kabiner 

o Kylskåp Waeco 

o Spis med ugn 

o Dynor med avtagbar klädsel, extra 

bäddmadrass förpik 

 

 

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. 
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