
 
Bavaria 34C 2008 
 
DE-BAV 

 

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 Volvo Penta, D1 20B, 19 hkr 

o Trebladig folding propeller 

o Motorn är servad av Mobil Marin Motor Service AB, Åkersberga 

o Bogpropeller, RMC Swing Thrusterm 3,0 kW (2012) 

o Dieseltank, 60 L 

 

Segel och rigg 

o Rullstor, High Tech, Elfström 

o Rullgenua, High Tech, Elfström 

o Mast, bom, rodkick med gasfjäder, Seldén  

o Rullgenuasystem Furlex 200 S 

o Fyra skotvinschar i sittbrunnen 

o Två vinschar på rufftaket 

o Storskot, tysk skotning till sittbrunnen 

 

Komfort 

            

o Värmare, diesel, varmluftsuttag i ruff, förpik och akterkabin   

o Varmvattensberedare, 20 L, i akter, värms av motor och el-patron, blandare för färskvatten i 

toalett och pentry 

o WC Jabsco, med septitank, 40 L, tömning via uttag på skarndäck SB sida i sittbrunnen 

o Luckor, öppningsbara, 6 st, akryl, rullgardiner 

o Ventiler, två på rufftaket 

o Dusch i toalettrum med utsugspump och dusch vid badplattformen  

o Bäddmadrasser i förpik och akterkabin 

o Mikrovågsugn, landström  

o Gasolkök, 2 kg gasoltub i dränerat fack i sittbrunnen 

o Kylbox 

 

Instrument och el. 

o GPS, ES75, Raymarine (2016) 

o VHF, NX2000, antenn i masttopp  

o Log, Lod, Tridata ST60+, Raymarine 
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o Vindinstrument, ST60+, Raymarine 

o Kompass 

o Vindex 

o Förbrukningsbatterier, 2 st, SMF, 120 Ah (2017) 

o Startbatteri, 120 Ah  

o Batteri till bogpropeller, 70 Ah, kopplat till startbatteriet (2012) 

o Landström, uttag sittbrunn SB sida 

o Solceller, Solkraft, AC40, 50 W (2011) 

o Radio, högtalare, två i ruffen, två i sittbrunnen 

o TV med DVD 

 

Däck och skrov 

o Rostfritt ankare i fören 15 kg, rostfri kätting 3 m, lina 20 m, rostfritt beslag 

o Rostfritt ankare i aktern, 15 kg, elektrisk vinsch, blyad lina, kontrollpanel på rattpiedestal 

o Extra ankare med lina, 20 m 

o Förtöjningslinor, 4 st med ryckdämpare, 6 st 5 m, 2 st 20 m 

o Förtöjningsknapar, 6 st 

o Teak i sittbrunn på bänkar, bord, mugghållare, badplattform och peke  

o Peke med kassettstege i stäven 

o Badbrygga, nedfällbar, med kassettstege 

o Ankarbox, självlänsande, i fören 

o Båtshake, däcksborste, reservdunk, flagga med stång, etc. 

o Pumpar, elektrisk länspump och handlänspump 

o Brandsläckare, två i sittbrunnsstuv och en i ruffen 

o Räddningslinor, 2 st, räddningslampa och boj på pushpit 

o Säkerhetslinor, 2 st, längs skarndäck för fäste av säkerhetsselar 

o Träpluggar för tätning 

o Fendrar, BT 838, 6 st, (2015) 

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. 


