
 

 

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 Ford 90hk  

o Generator 140A 2011 

o Bogpropeller 

 

Segel och rigg 

o Storsegel 2007 

o Rullgenua 2007 

o Spinnaker. 

o Lazzy Jacks 

o Harken Winschar, 2008 

 

       Komfort 
o Ny varmvattenberedare 50l 2011 

o Elektronisk avstängning av gas. 

o Dubbla vattenkranar, Sjövatten 

o Ny toalettm elektrisk spolning, Lite Flush 2010 

o Septitank alarm 2013 

o Gaslarm installerat 2012 

o Rullgardiner styrhytt, (mörkläggning) 2010 

o Extrakyl, Isoterm 40l 2010 

o Specialbyggt teakbord i styrhytten för att 

kunna rymma fler personer 

o Möjlighet till långbord på akterdäck (Dubbla 

teakbord) 

o Sötvattenpump 2007 

 

            Instrument och el 

o Helrenovering elsystem Lidingövarvet, 2007 

o Landström 

o Converter för att ge 230V ombord + ett antal 

230V eluttag runtom i båten 2007 

o Separerat Start/förbrukningskrets, 2007 

o Automatsäkringar 2007 

o Huvudbrytare 2007 

o Digital-TV med DVD 

o EFOY 140, 6A, Bränslecell. 2014 

o Solceller med laddningsinformation. 

o Batteri x2 Tudor TG1803 2015 

o Autopilot EV1, ECU-200, P70 

o LTC Båtstereo 

o Fjärrstrålkastare 

o Däckskontakter (alla bytta) 2010 

o AIS 600, 2010 

o Roderlägesgivare 2009 

o GPSMAP 3010C (Nu 3st) sammankopplade. 

2007 

o Garmin 2kW radar sammankopplad med 

Navigatorer 2007 

o EKOLOD GSD21 2006 

o Battman VDO (2st) 2006 

o Antenn VHF/TV/Mobil, 2008 

o Multiinstrument Tic-tac 2st  

o Autopilot EV1, ECU-200, 2015 

o P70Fjärrkontroll till ankarspel i akter, 

ankarspel i fören samt bokpropellern 

 

             Däck och skrov 

 

o Sittbrunnskapell 2011 

o Fjärrmottagare ankarspel 2016 

o Ankarspel Winchmatic 60m band 

o Fjärrmottagare bogpropeller  

o Peket i fören är helt omgjort. Förlängd för att 

bättre kunna få plats med både rullfock och 

rullgenua. 

o Upphöjd badbrygga så att den inte gräver ner 

sig i sjön vid högre varvtal, 2009 

o Dubbla tofter på akterdäck installerade 

(Nauticat original) 2008 

o Specialbyggt extra räcke på akterdäck. Detta 

bidrar till högre säkerhet ombord samtidigt 

som det är så fint gjort att det ser ut som att det 

alltid suttit där 
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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. 


