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Maxi 38+  1998 
 

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: 0734-303591

Motor 

o Volvo Penta MD22, väl underhållen 

regelbunden, kamrem, samtliga remmar, 

spridare demonterade, justerade och 

provtryckta, samt ny vakumventil -2015 

o Ny startmotor -2019 

o Extra sjövattenfilter -2009 

o Saildrev 3 bladfolding, bälg bytt -2015  

o Diesel bakterie filter -2013 

 

Segel & Rigg 

o Rullstor Seldén Lund Sails -2008 

o Furlex 300S Lund sails genua -2016 

(inlämnad på tvätt)  

o Gennaker på Selden GX rulle -2016 

 

Däck 

o Ankarspel Lewmar för Rostfritt Brucekopia 

15 kg (40m kätting+ 40m lina ) 

o Ankarsegel Lund sails -2012 

o Ankarlinspel Engbo akter Bruce 15kg  ca 56m 

blyad lina trådlös styrning -2009 

o Bogpropeller Side-Power 7hk renoverad -

2015 

o Extra  

o Skinn ratt -2017 

o Badplattform -2009 

o Sprayhood & sittbrunnskapell beställt till 

2020  

o Demontering och helrenovering framrutan -

2019 

o Fendrar och diverse förtöjningstampar 

o Press&son däcksställning  

o 2 st. skräddarsydda presenningar  

 

Komfort 

o Värmare Ebersprächer D4+ -2012 

o Gasolspis ENO Gascogne -2012 

o Dubbla gasolflaskor 

o Varmvattenberedare 22l 

o Dieseltank 200l 

o Vattentankar totalt 360l 

o Toatank 80l 

o Kyl Isotherm 140l 

 

Instrumentering & teknik  

o Navutrustning Raymarine helt utbytt 2015 

och uppdaterad 2018: 

o Raymarine C125 plotter 

o Radardome digital 

o AIS send and recieve 

o Raymarine I70 instrument 

logg/lod/vind/temp givare, Seatalk 

o Uppdatering och renovering 

Raymarine ST6002 Autopilot samt ny 

säkringshållare 

o VHF i salong och i sittbrunn & stereo i salong 

och i sittbrunn 

o TV Lava 19” -2009 

o TV antenn i masttopp -2019 

o Solcell x 3 inkl MaxPowerregulator -2009  

o Fjärrstyrd sökarlampa -2009 

o Belysning delvis utbytt till LED 

 

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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