
UTRUSTNINGSLISTA Salona 44 Limitid Edition 3-kabin 2013   

 

Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som 

skall förvärva båten oaktat vilket bud som kommer in. 

Säljes genom Båtagent Sverige, www.batagent.se 

Thomas Landegren 

Tel: +46 (0)762 138421 

Mail: thomas@batagent.se 

 

UTRUSTNING: 

Motor: Yanmar 4JH5E (55 hk) 615 tim 

Goriprop med overdrive 

SRS mätbrev E52591 mätetal 1,184 

T-Racingköl 

Selden kolmast och kolbom med singlerev, kolspinnbom 

Fotsteg på mast 

Furlexsystem från Selden, TD300 under däck  

Storsegel med 2 singlerev 

Försegel G1 lätt, G1 medium, G2, G3 med dubbla lattor (Horisontella för racing, lutande för rulle) 

stormfock 

Alla koltape/matrix på technora från UKSyversen 

Spinnacker S1, S2 

Selden hydraulisk akterstagsträckare  

Flytande skotpunkter för genua  

Tyskt storskotsystem 

 Dubbla spinnfall med flytande spinnfalltopp,  code zero fäste med 2:1 

Dubbla genuafall 

2:1 storfall 

Infucker för G3 
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Forts ….. 

Akterstagssträckning på varje sida plus Selden långa hydraulkolv 

Bomkapell och fockkapell 

2 dubbla rattar model fastnet svarta  

Performance pack med större winchar, 2 x 60 Harken, 4 x 40 Harken, rodrig, löpande rigg med 

spectra Liros 

Dubbla Raymairne E7 plottrar. 

Autotpilot Raymarine 

5 st Raymarine i70 

3 maxi Raymarine mastinstrument 

Teakdäck 

Belysning i bommen mot nedgångslucka och sittbrunn 

Sittbrunnsbord, borttagbart till ett långt teakfotstöd 

Fotstöd vid rorsmansplatser 

Trädurkar mahogny med stripes 

Äkta teak på sittbrunnsbänkarna 

Sprayhood och sittbrunnskapell från Kapell&Annat i Gbg 

VHF vid navbord och cockpit 

Bogpropeller (6kW) ”Swing-thruster” 

El ankarspel i fören 1000w, 50 m kätting + rostfritt 15kg Bruceankare 

Vattenburen Webastovärmare med konvektor och styrning i varje hytt, toalett och salong 

Varmvattenberedare 

Hydrofor för tryckvattensystemet 

Sittbrunnsdusch kallt & varmt vatten 

90 l extra färskvattentank 

220V + batteriladdare + uttag i salong & kabiner 

Batterier (AGM) 1x12V 100Ah start + 5x12V 163Ah  (2019) 

LED tricolor + ankarljus i masttop 

LED däclsbelysning i under spridare 

Stereo med koppling till smartphone och högtalare i sittbrunn och salong 

TV med DVD 



Forts ….. 

3 lågig spis med ugn  

Bänkskiva i Corian  

Kylskåp/ kylbox med isoterm 80 lit + ( 50 lit Rostfritt kylskåp )  

Salongsbord med barskåp i salong 

Eltoaletter med 2  st septitankar 

Salongs dynor från mattlangett och resårmadrasser och bäddmadrasser till hytterna 

Rullgardiner för alla däcksluckor  

Öppningsbart portlights i akterkabin  

Mantågsportar  

Avtagbar badstege  

Elektrisk självlänspump  

Specialbyggt peke från båtfixaren i gbg med stege och fäste för Code zero/Gennacker 

Elwinch på babords rufftak 

LED belysning i hela båten 

Båten har alltid varit vinterförvarad i varmhall. 

Yachsafe Larm 

Flushade bottenventiler, Shakewell 

Båten är skeppsregisterad 

Obelånat pantbrev finnes 

 

 

 

 

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. 

 


